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Abstract

Optimization of PV systems and implementation of an
Energy Management System in a residential area

Jonathan Marstorp and Sten Trolle

Riksbyggen, one of Sweden’s largest
real estate companies, are planning to
build a new residential area outside
Uppsala, Sweden. Adjacent to the
houses in the area, Riksbyggen are
considering installing a 137 kWp 
photovoltaic (PV)
system to supply the residents with
renewable energy.

In the first part of this study, the
proposed PV system is analyzed based
on benefits and profitability for the
residents, using the software HOMER.
Possibilities for including 3 kWp
roof-mounted PV systems with varying
azimuth as a complement to the larger
system are evaluated.

In the second part,
options for implementing an Energy
Management System (EMS) with battery
storage or load shifting in the
distribution grid using MATLAB. The
system uses forecasting of PV
generation, electricity prices and
electricity demand to optimize the
system control strategies.

The results from the study indicate
that installation of the 137 kWp PV
system could lead to reduced average
electricity costs of 21,1 % for the
residents. If the system is completed
with roof-mounted PV modules of
varying azimuth for 12 % of the
households in the area, the average
electricity cost is reduced by 29,4 %
in total.

Implementing an EMS with energy
storage in the distribution grid was
not found to be an economically viable
option, mainly due to high energy
storage costs. The system control
strategies can be improved by using
forecasting. The economic benefits of
load shifting for a single household
were found to be too low to give
incentive for system investment.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att installera solceller för att producera sin egen el blir allt vanligare i Sverige. Det finns flera 

anledningar till detta. För det första har priserna på solceller sjunkit kraftigt de senaste åren. 

För det andra går det att spara pengar på att producera sin egen el och för det tredje finns det 

ett ökande intresse av att använda egengenererad el. Men fungerar solceller verkligen bra i 

Sverige, med väldigt lite sol under stora delar av året, och går det att göra solceller till en ännu 

mer lönsam affär genom att använda elen på ett smart sätt? 

Riksbyggen planerar och projekterar idag för ett nytt bostadsområde i Gamla Uppsala under 

arbetsnamnet Fornby. I anslutning till området planerar Riksbyggen att bygga en 

solcellsanläggning som även fungerar som bullerskydd mot E4:an som passerar cirka 250 

meter från bostadsområdet. En möjlig utvecklingsväg i projektet är att Riksbyggen beslutar att 

ansluta solcellsanläggning direkt till bostadsområdet, vilket skulle innebära att villorna kan 

benämnas ”mikroproducenter” som under vissa dagar och tidpunkter helt eller delvis kan 

försörjas av solenergi. 

Ett problem för mikroproducenter av solenergi är att solceller producerar mest el under soliga 

dagar, men att efterfrågan på el är högst under morgnar och kvällar. Detta brukar beskrivas 

som att det förekommer en “mismatch” mellan användning och produktion. Ett problem med 

elektricitet är just att den måste användas samtidigt som den produceras, eftersom många inte 

har möjlighet att lagra elen i exempelvis stora batterier. I Sverige är det inte tillåtet med så 

kallad nettodebitering, som innebär att producerad el kan räknas av mot förbrukad el. Med 

andra ord går det inte att skicka ut en viss mängd el på elnätet och sedan ”ta tillbaka” samma 

mängd vid behov utan att det kostar något. Effektiv användning av el från solcellerna blir 

därför viktigt, framförallt för att i förlängningen bli självförsörjande på el. 

Ofta sägs det att solceller ska vara vända rakt mot söder för att producera så mycket el som 

möjligt när solen skiner. Samtidigt står ju solen i söder mitt på dagen, när elen ofta inte 

behövs. Den planerade solcellsanläggningen kommer istället att vara riktad i sydvästlig 

riktning. Detta innebär att panelerna kommer att kunna ta tillvara på solstrålningen även under 

eftermiddagar och kvällar, när elbehovet är högre. För att området ska kunna försörjas med el 

från solceller även under förmiddagar kan solcellsanläggningen kompletteras med 

byggnadsintegrerade solceller riktade mot sydost. På så sätt kan solcellerna kompensera 

behovet av el under en stor del av dygnet. I den ena delen av detta examensarbete har det 

därför undersökts hur systemet kan utformas på ett optimalt sätt, med solceller både vid 

bullervallen och på hustak. Den totala lönsamheten för de olika systemen har också beräknats. 

Den andra delen av examensarbetet handlar om att kunna styra hur den producerade elen 

används, genom bland annat väderprognoser. Om det förutses bli soligt en viss dag kan det 

vara bra att se till att använda så mycket av solcellernas el som möjligt. Vädret under de 

närmaste dygnen kan idag förutsägas med ganska stor säkerhet, men bara för att det är känt 

hur mycket el som kommer att produceras betyder inte det att den kan användas på ett 

effektivt sätt. 
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I allmänhet finns tre alternativ för hanteringen av egenproducerad el: den kan användas direkt, 

den kan lagras eller så kan den säljas till elnätet. Det finns också system för att schemalägga 

användningen av exempelvis tvättmaskin och diskmaskin till de tidpunkter då solcellerna 

producerar el. Det svåra är att veta vad som ska göras när, och inte minst hur detta ska kunna 

styras. Dessutom ska systemet helst styras utan att konsumenterna ska behöva bekymra sig 

om att själva avgöra vad som är bäst. Alltså är både förutsägbarhet och enkelhet viktigt för 

konsumenterna. 

I den andra delen av detta examensarbete utvärderades därför hur ett “smart elnät” med 

prognosstyrning skulle kunna integreras i Fornby. I ett sådant elnät styrs bland annat hur den 

producerade elen fördelas mellan användning, lagring och försäljning baserat på prognoser av 

elpriser, elanvändning och hur mycket el som solcellerna producerar. Det undersöktes också 

om ett sådant system kan leda till minskade elkostnader för de boende i området. 

Slutsatserna från detta examensarbete är att den planerade solcellsanläggningen vid 

bullervallen kommer att bidra till kraftigt sänkta elkostnader för de boende i området. För att 

öka systemets lönsamhet bör solcellsanläggningen kompletteras med solceller på hustak. 

Användning av ett “smart elnät” med batterier eller möjlighet att schemalägga användningen 

av hushållsapparater beräknades inte vara lönsamt att investera i, framförallt på grund av höga 

batterikostnader. Elnätets funktion kan dock förbättras med användning av prognoser för 

elpriser och hur mycket el solcellerna kommer att producera under en viss dag.  
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Exekutiv sammanfattning 
Investering i ett solcellssystem i Fornby kommer att leda till en ökad investeringskostnad för 

bostäderna, men denna ökade kostnad kompenseras av nyttan som systemet tillför till 

området. Denna nytta inkluderar ekonomisk lönsamhet, minskad känslighet för ökade elpriser, 

ökad användning av förnybar energi samt att området under vissa tidpunkter är 

självförsörjande på el. 

Den genomsnittliga energikostnaden i området har beräknats kunna minska med 21 % relativt 

ett område där all el köps från elnätet. Återbetalningstiden för anläggningen har beräknats till 

ungefär 18,5 år om 150 hushåll ansluts till anläggningen, givet en kalkylränta om 3 % och 

inflation om 2 %. En livslängd på 25 år antas vara ett minimum för systemet, och eftersom 

systemet troligen kommer att hålla längre än så är den faktiska lönsamheten och 

värdeökningen på fastigheterna med stor sannolikhet högre än vad som har beräknats här. 

Det finns också möjlighet att komplettera solcellsanläggningen vid bullervallen genom att de 

boende eller Riksbyggen installerar solceller på villatak, exempelvis 3 kW-anläggningar med 

en total storlek om 22 m
2
. Konfigurationen av takanläggningarna och bullervallen kan 

optimeras för att ge en total minskning av elkostnader motsvarande 29,4 % av kostnaderna för 

ett område som köper all el från elnätet. 

Den el som solcellerna genererar och som inte används direkt av hushållen i området skulle 

kunna lagras i batterier för att på så sätt öka den egna användningen av förnybar el. I ett 

sådant fall kan det lokala elnätet kompletteras med ett så kallat EMS, Energy Management 

System som gör det möjligt att styra hanteringen av den producerade elen baserat på vad som 

är mest lönsamt. Elproduktionsöverskottet har dock beräknats vara för litet för att det ska vara 

lönsamt att investera i ett sådant system, vilket framförallt har att göra med höga kostnader för 

batterier. Om batterikostnader inte inkluderas i systemkostnaderna kan elkostnaderna för 

området minskas med ungefär 5 000 SEK per år, relativt ett system med solceller men utan 

EMS och energilager. Denna kostnadsreduktion bedöms inte motivera en investering i ett 

EMS-system. 
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Begreppslista 
 

ANN  Artificiellt neuronnät (Artificial Neural Network) 

ARIMA  Prognosmodell för tidsserieanalys (Autoregressive Integrated Moving Average) 

CEMS  IT-system som hanterar systemstyrningen i ett EMS, Energy Management 

System (Central Energy Management System) 

LCOE  Genonsnittlig energikostnad, SEK/kWh (Levelized Cost of Energy) 

DOD  Faktisk urladdningskapacitet i energilager, det vill säga skillnaden mellan högsta 

och lägsta tillåtna laddningstillstånd (Depth of Discharge) 

DSM  Systemstyrning på användarsidan (Demand Side Management) 

DMS  Distributionshanteringssystem (Distribution Management System) 

EES  Elektriskt energilager, exempelvis batterier (Electrical Energy Storage) 

EMS  System för styrning, datainsamling och utvärdering i exempelvis ett lokalt elnät 

(Energy Mangagement System) 

GC  Reglerdon för styrning av effektuttag från eller tillförsel till ett elnät (Grid 

Controller) 

GLPFS  Prognostiseringssystem i ett EMS (Generation, Load and Price Forecasting 

System) 

kWp  Kilowatt peak. Nominell effekt, den högsta effekt en solcellsmodul kan generera 

under STC (Standard Test Conditions) 

MC Reglerdon för styrning av effektuttag från solceller (Microsource Controller)  

NNV Nettonuvärde, summan av investeringskostnad och investerings framtida 

kassaflöde omräknat till dagens värde 

NOCT Nominell drifttemperatur för solceller (Nominal Operating Cell Temperature) 

NV Nuvärde, framtida kassaflöde omräknade till dagens värde 

NPC Framtida kostnader omräknade till dagens värde (Net Present Cost) 

O&M Drift och underhåll (Operation and Maintenance) 

PV Solceller (Photovoltaics) 

RMSE Beskriver storleken på avvikelser mellan predikterade och observerade värden 

(Root-Mean-Square Error) 
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RTU Mätare, kan även användas för att styra energiflöden eller laster (Remote 

Terminal Unit) 

SC  Reglerdon för styrning av effektuttag från eller tillförsel till ett energilager 

(Storage Controller) 

SEA Algoritmer för systemutvärdering i EMS (State Estimation Algorithms) 

SOC Laddningstillstånd för energilager, anges som en procentsats av total 

energilagerkapacitet (State Of Charge) 

STC Standardiserade testförhållanden för solceller: 25° C och solinstrålning 

motsvarande 1000 W/m
2
 vid en specifik instrålningsvinkel (Standard Test 

Conditions) 
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1. Inledning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Riksbyggen, med handledning av Stiftelsen för 

samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) samt Built 

Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Uppsala Universitet. 

1.1 Bakgrund 
Solenergi som kraftslag växer snabbt, både i Sverige och i resten av världen. Investeringar i 

solcellsanläggningar har blivit mer och mer lönsamt, bland annat genom subventioner i form 

av exempelvis elcertifikat samt lägre investeringskostnader för solceller. Eftersom solenergi 

är intermittent, det vill säga tidsvarierande, är det viktigt att den el som solceller genererar 

används på ett effektivt sätt. El måste användas direkt när den genereras om det inte finns 

möjligheter till lagring, vilket gör att det finns ett behov av tekniska lösningar som underlättar 

integreringen av intermittent energi i energisystemet. 

Riksbyggen planerar och projekterar för ett nytt bostadsområde i Gamla Uppsala under 

arbetsnamnet Fornby. I anslutning till området planerar Riksbyggen att bygga en 

solcellsanläggning som även fungerar som bullerskydd mot E4:an som passerar cirka 250 

meter från bostadsområdet. En möjlig utvecklingsväg i projektet är att Riksbyggen beslutar att 

ansluta en solcellsanläggning intill bostadsområdet vilket skulle innebära att villorna kan 

benämnas ”mikroproducenter” som under vissa dagar och tidpunkter helt eller delvis kan 

försörjas av solenergi. 

Med en solcellsanläggning vid bostadsområdet skulle elkostnaderna för de boende kunna 

reduceras, och området skulle bli mindre beroende av både elnät och elmarknad. Samtidigt är 

det viktigt att en solcellsanläggning optimeras med avseende på storlek, orientering och 

lutning för att investeringen ska vara så lönsam som möjligt. Vidare kan hela systemet 

effektiviseras genom att den el som genereras antingen används, lagras eller säljs till elnätet 

beroende på vad som är mest lönsamt vid en viss tidpunkt. Denna typ av lösningar skulle 

potentiellt kunna bidra till att göra solcellssystem ännu mer konkurrenskraftiga gentemot 

andra kraftslag. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets mål är att undersöka kundnyttan av den planerade solcellsanläggningen, det 

vill säga nyttan för de boende i området. Här har ”nytta” definierats som minskade 

elkostnader för de boende samt ett minskat beroende av el från elnätet, vilket kommer av hög 

egenanvändning av den el som solcellsanläggningen genererar. Baserat på detta är 

examensarbetet uppdelat i två delar med olika syften. 

Det ena syftet med denna studie är att ta fram en systembeskrivning till Riksbyggen som kan 

fungera som beslutsunderlag för investeringen i det tänkta solcellssystemet. Detta inkluderar 

aspekter som systemutformning och -integrering, investeringskostnader, ekonomisk 

lönsamhet för de boende samt egenanvändning av den producerade elen.  

Det andra syftet med studien är att utreda hur användandet av prognostiseringsverktyg för 

solcellseffekt, elpriser och elanvändning i kombination med energilager och laststyrning kan 

användas för att optimera ett lokalt elnät med en ansluten solcellsanläggning. Detta inkluderar 
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utformning av styrningsmetoder för ett smart elnät och utvärdering av lönsamhet för olika 

system, samt hur sådana system påverkar egenanvändning av el från solcellerna. 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har formulerats för denna studie: 

 Hur ska solcellssystemet i Fornby integreras och användas för att maximera 

kundnyttan för de boende i området?  

 Hur kan användandet av takanläggningar komplettera bullervallen och vilka fördelar 

kommer detta ha? 

 Hur kan styrningsmetoder för smarta elnät utformas för att minimera elkostnader och 

öka egenanvändningen av el? 

 Hur kan sådana styrningsmetoder optimeras med hjälp av prognostiseringsverktyg? 

 Är lokala elnät med energilager eller laststyrning lönsamma ur ett kundperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Systemet i Fornby kommer endast att beskrivas på systemnivå och inte på detaljnivå. Detta 

innebär att simuleringar av funktionerna i systemet kommer att utvecklas och testas, men att 

teknik på detaljnivå inte kommer att inkluderas. Exempelvis kommer växelriktarnas funktion 

att simuleras, men vilken typ av växelriktare som ska installeras i systemet kommer inte att 

fastställas i denna studie. 

Prognostiseringsmodeller och deras funktioner kommer att utvärderas, men någon modell 

kommer inte att utvecklas. Istället kommer modellernas funktionalitet att representeras av 

effektprofiler med liknande begränsningar som modellerna skulle ha haft. Modellernas 

funktion i denna studie kan därmed liknas vid Black-Box-modeller som endast genererar 

färdiga prognoser, vilka sedan tillämpas i simuleringar. 

De komponenter av ett smart elnät som studeras här, representerade av ett så kallat Energy 

Management System
1
, har begränsats till ett rent teoretiskt system. Visserligen har detta 

system baserats på vetenskapliga studier, men huruvida den önskade systemfunktionen kan 

uppnås i ett verkligt system utvärderas inte i detalj. 

  

                                                

1 I denna studie används ”EMS-system” för att beteckna ett Energy Management System med tillhörande 

energilager och möjlighet till laststyrning, samt de komponenter som beskrivs i avsnitt 3.2. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta och tidigare studier om solenergi, prognostisering 

samt smarta elnät. Detta utgör grunden för den systemuppbyggnad, metod och 

modelluppbyggnad som redovisas i kapitel 3-4 i studien. 

2.1 Solenergi 
Solenergi betraktas ofta som en av de viktigaste komponenterna i det framtida energisystemet, 

där miljövänlig elproduktion är av central betydelse. EU:s National Renewable Energy Action 

Plan (NREAP) innebär att 20 % av elproduktionen i EU:s medlemsstater ska vara förnybar år 

2020 (EEA, 2015). Samtidigt visar en rapport från European Photovoltaic Industry 

Association (EPIA) att detta mål redan är uppnått i många medlemsstater, vilket bland annat 

beror på att installationen av solceller har ökat snabbare än förväntat (EPIA 2014, s. 33f). 

Solenergi är ett av de energislag som växer snabbast i världen, åtminstone sett till den relativa 

tillväxten. År 2013 installerades minst 38,4 GW solceller världen över, en ökning med över 

38 % av den totala installerade kapaciteten (EPIA 2014, s. 9). Detta kan jämföras med hela 

Sveriges elproduktionskapacitet år 2013 som uppgick till drygt 38,2 GW 

(Energimyndigheten, 2015:1). 

I Sverige har användningen av solceller också ökat i snabb takt, även om solceller fortfarande 

utgör en relativt liten del av den totala elproduktionen. Mellan åren 2011-2013 ökade den 

totala installerade solcellseffekten i Sverige med 250 %, från 16 MW till 43 MW 

(Energimyndigheten 2015:1). 

I takt med att den tekniska utvecklingen för solceller går framåt förväntas installationen av 

solceller att fortsätta öka kraftigt, även om marknadsutvecklingen till stor del styrs av 

politiska faktorer och styrmedel (EPIA 2014, s. 39). Prognoser av EPIA indikerar att den 

totala installerade solcellseffekten, globalt sett, kommer att öka med 270 % mellan åren 2013-

2018, från 138 GW till 375 GW (EPIA 2014, s. 42). 

Solenergi som energislag har alltså stor potential att fortsätta växa och bidra ännu mer till den 

globala elproduktionen i framtiden. I det följande behandlas elproduktion från solceller mer 

detaljerat, framförallt med avseende på solinstrålning, solcellernas funktion och 

marknadsutvecklingen för solceller. 

2.1.1 Solinstrålning 

Solinstrålningen är fundamental för solcellens funktion. Den totala solinstrålningen delas upp 

i direkt solinstrålning mot ett horisontellt plan, diffus solinstrålning och markreflekterad 

strålning. Solinstrålning mäts i W/m
2
. Direkt solinstrålning är ljus som kommer från en enda 

vinkel vid en viss tidpunkt. Denna vinkel ändras konstant på grund av jordens rotation. Den 

direkta solinstrålningen sprids och reflekteras av moln och när den träffar marken ger den 

upphov till diffus och markreflekterad strålning. Den diffusa strålningen representerar solljus 

som kommer från hela himlen, förutom den direkta och den markreflekterade solinstrålningen 

(Paulescu 2013, s.18). 
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Ett vanligt mått på reflektans är albedo. I solenergisammanhang används det bland annat för 

att kvantifiera markreflektans. Reflektansen varierar mellan olika underlag beroende på dess 

egenskaper. Underlag med hög reflektans ger ett större tillskott till den totala strålningen som 

träffar solpanelens yta. Albedo mäts enhetslöst från 0 till 1 (eller 0 till 100 %) där 0 motsvarar 

en fullständig svart kropp som inte reflekterar något ljus, medan 1 motsvarar total reflektion. 

Snö reflekterar exempelvis den mesta solstrålningen vilket innebär att snö kommer ge ett 

tillskott till elproduktionen relativt om det hade varit barmark. Vanlig åkermark definieras 

med en albedo på 0,2 (20 %) (Paulescu 2013, s.166).  

För att konvertera direktinstrålningen från horisontellt plan till en lutande (tiltad) solpanel 

måste en konverteringsfaktor (Rb) användas. Konverteringsfaktorn beror på vinkeln för solens 

avvikelse från zenit (𝜃𝑧) och vinkeln på det lutande planet (𝛽) (Paulescu 2013, s.18f). Den 

totala solinstrålningen (G) är summan av den direkta (Gb), den diffusa (Gd) och den 

markreflekterade strålningen (Gr). 

𝐺 = 𝐺𝑏𝑅𝑏  +  𝐺𝑑 + 𝐺𝑟                 (1) 

𝑅𝑏 =  
cos 𝛽

cos 𝜃𝑧
                                  (2) 

Figur 1 illustrerar hur vinkeln för solinstrålningen relativt solpanelens yta kan beskrivas av tre 

komponenter: solens avvikelse från zenit, tilt (lutningen) samt azimut (vridningen) som 

beskriver hur stor avvikelsen är från direkt sydlig riktning. Om α befinner sig i den sydöstra 

kvadranten är vinkeln för azimut negativ, om α befinner sig i sydvästra kvadranten är vinkeln 

positiv. Jorden roterar 360º på 24 timmar vilket innebär att solen rör sig över himlen med 15º 

per timma. Det innebär att om solanläggningen är inställd med en azimut om 30º kommer 

produktionen för anläggningen vara maximal 2 timmar efter klockan 12.00.  

 

Figur 1 Beskrivning av de olika vinklarna i solpanelens positionering som påverkar produktionen. 

Den totala solinstrålningen (G), tilt (lutningen) på panelerna (β), solens avvikelse från zenit (θz) och 
azimut (α). Vädersträcken för positionering finns beskrivet till höger i figuren 

2.1.2 Solceller 

Solceller består av halvledarmaterial. Elgenerering av el i solceller fungerar så att när ljus från 

solen träffar solcellerna så exciteras elektroner, det vill säga energin från solljuset överförs till 

elektronerna. Detta skapar en elektrisk potential som sedan utnyttjas i en krets för att generera 
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en elektrisk effekt. Den grundläggande faktorn för elgenerering i solceller är alltså solljus och 

med dess variation kommer också effekten från solcellerna att variera. 

De vanligaste solcellerna på marknaden är tillverkade av kisel och brukar ha en verkningsgrad 

omkring 16 % vid STC, Standard Test Conditions (Fraunhofer ISE 2014, s. 6). Anledningarna 

till den låga verkningsgraden är framförallt förluster i form av reflektion och att all energi i 

solstrålningen inte kan utnyttjas på grund av att energinivån är för hög eller låg. En annan 

faktor som påverkar solcellernas funktion är att de blir varma av solstrålningen. Högre 

temperatur innebär värmeförluster på partikelnivå, där energin hos ljuset inte utnyttjas 

maximalt (Hirst & Ekins-Daukes, 2011). 

I en solcellsmodul är flera enskilda solceller ihopkopplade. Effekten från en solcellsmodul 

kan variera men den nominella effekten kan exempelvis vara omkring 250 W (Kraftpojkarna, 

2015). Det innebär att solpanelen maximalt kan producera 250 W. 

När flera moduler kombineras till ett system kan modulerna kopplas ihop på olika sätt. Om 

modulerna seriekopplas kommer spänningen för varje panel att adderas till en aggregerad 

spänning för hela det seriekopplade systemet. Strömmarna adderas dock inte, utan systemets 

ström kommer att vara densamma som om systemet endast bestod av en modul. 

Parallellkopplade moduler ger istället adderad ström medan spänningen i systemet är 

densamma som om endast en modul användes.  

Utöver solpanelerna är det nödvändigt med en växelriktare i ett solcellssystem. Eftersom 

solcellerna genererar likström (DC) men både elnätet och de flesta hushåll är anpassade efter 

växelström (AC) används växelriktare för att omvandla likström till växelström, så att den 

producerade elen blir användbar. Växelriktarna har vissa interna förluster men för växelriktare 

i större solcellssystem (över 100 kW) är verkningsgraden vanligen omkring 98 % (Photon, 

2015). 

2.1.3 Priser på solcellssystem 

Kostnaden för solcellssystem varierar beroende på systemstorlek och större solcellssystem har 

vanligen en lägre kostnad per installerad W. Mellan åren 2005-2013 sjönk kostnaden för 

solcellssystem från 60-100 SEK/W till 14-15 SEK/W, exkl. moms (Lindahl 2013, s. 8). Att 

priserna på solcellsanläggningar har pressats de senaste åren är en följd av att 

produktionstekniker har effektiviserats och blivit mer storskaliga. Samtidigt har priskurvan 

börjat plana ut (jfr. Lindahl 2013, s. 8), vilket innebär att framtida kostnader inte kommer att 

sjunka på samma sätt som under tidigare år. 

Lägre systemkostnader ger kortare återbetalningstider för investeringen. Stridh m.fl. (2014) 

beräknade att återbetalningstiden för kommersiella system med investeringskostnad om 

motsvarande 14 SEK/W exkl. moms kan variera mellan 12 och 27 år. Variationen beror på 

nuvärdet av den el som solcellerna producerar över dess livslängd. 

2.2 Marknad för förnybar energi 
Producenter av förnybar energi, som solkraft och vindkraft, kan mata ut den el som de inte 

använder själva på elnätet. En mätare registrerar hur mycket effekt som en anläggning har 
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levererat varje timme och det elbolag som äger det lokala elnätet betalar producenten för varje 

levererad kWh (Energimyndigheten, 2015:4). 

Ersättningen till producenten varierar mellan de olika elbolagen. Hos E.ON motsvarar 

ersättningen aktuellt spotpris
2
 på elmarknaden (E.ON, 2015), plus ersättning för så kallad 

nätnytta som uppgår till 2-3 öre/kWh (E.ON kundtjänst, 2015). Vattenfall betalar också enligt 

gällande spotpris, plus 40 öre/kWh under det första året (Vattenfall, 2015). 

Utöver ersättning för den el som levereras till nätet finns statliga stödsystem för producenter 

av förnybar energi, bland annat elcertifikat och skattereduktion, vilka presenteras i de följande 

avsnitten. 

2.2.1 Elcertifikat 

Elcertifikat är ett ekonomiskt stödsystem för producenter av förnybar el och hanteras av 

Energimyndigheten. För varje MWh förnybar el som produceras får elproducenterna 

ersättning motsvarande marknadspriset för elcertifikat, utöver intäkter från eventuell 

elförsäljning. Producenter av förnybar el har rätt till elcertifikat i högst 15 år, men systemet 

upphör år 2035 (Energimyndigheten, 2015:3)  

Kvotplikt har införts i Sverige för att skapa efterfrågan på elcertifikat. Kvotplikten innebär att 

vissa aktörer, exempelvis elleverantörer, är tvungna att köpa elcertifikat motsvarande en 

specifik andel – kvot – av sin elanvändning. Denna kvot förändras varje år 

(Energimyndigheten, 2015:2). 

Elcertifikatssystemet är marknadsbaserat och priserna för elcertifikat varierar över tid. Den 

största handelsplatsen för elcertifikat är Svensk Kraftmäkling, som även sammanställer 

statistik och marknadsinformation om handel med elcertifikat (Energimyndigheten 2010, s. 

23). Under 2014 var det genomsnittliga priset för elcertifikat ungefär 178 SEK/MWh vilket 

motsvarar en intäkt på 0,178 SEK/kWh för elproducenter (Svensk Kraftmäkling, 2015).   

För att det ska bli möjligt att kunna ta del av elcertifikaten krävs det att en elmätare installeras 

som mäter den samlade produktionen. Mätaren kan placeras vid anläggningen eller i 

anslutningspunkten där anläggningen är ansluten till elnätet. Om mätaren placeras vid 

anläggningen kommer den totala produktionen att mätas, inklusive den el som produceras för 

egenanvändning, vilket möjliggör att elcertifikat kan erhållas för hela produktionen (Larsson, 

2015 s. 19). Ur ett systemägarperspektiv är detta en lösning som maximerar intäkter från 

elcertifikat. 

Ägaren av en solcellsanläggning kan anlita ett företag för att sköta elcertifikathanteringen, i 

utbyte mot en avgift. Avgiften uppgår till 10 % av intäkterna från elcertifikaten och till detta 

kommer en initial investeringskostnad för mätare på 2900 SEK (Larsson 2015, s. 19).  

                                                

2 Spotpriset är ett pris som gäller vid en specifik tidpunkt och plats, annorlunda uttryckt priset för en vara som 

levereras omedelbart (IAC, 2015). 
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2.2.2 Skattereduktion 

Den 1 januari 2015 införde regeringen ytterligare en subvention för mikroproducenter av 

förnybar el. Denna subvention innebär att mikroproducenter har möjlighet att få 0,6 

SEK/kWh i skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet. Inledningsvis har 

regeringen budgeterat för att skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska gälla till 

och med år 2018 (Regeringen, 2015). 

För att vara berättigad till skattereduktion måste mikroproduktionsanläggningen vara ansluten 

till samma punkt som uttagsabonnemanget för elnätet, det vill säga anläggningen ska vara 

kopplad till samma elmätare och med samma huvudsäkring som anslutningen till 

överliggande elnät. Säkringen i anslutningspunkten får inte överskrida 100 A. Underlaget för 

skattereduktion får inte överskrida 30 000 kWh, vilket innebär att den maximala 

skattereduktionen per anslutningspunkt och fysisk eller juridisk person är 18 000 SEK per år 

(Skatteverket, 2015).  

2.3 Elnätet och elmarknaden 
I Sverige är elnätets olika sektioner indelade efter nätens huvudspänning, det vill säga 

spänningen mellan två faser. Eftersom högre spänning ger lägre ström och därmed lägre 

resistiva förluster över långa transmissionssträckor är spänningsnivåerna avsevärt högre i 

stora elnät som stamnätet. Följande indelning av elnätet gäller i Sverige (Elsäkerhetsverket, 

1995): 

 Högspänningsnät (HV-nät): 100-400 kV 

 Regionnät (MV-nät, mellanspänningsnät): 10-50 kV 

 Lokalnät (LV-nät, lågspänningsnät): 400 V 

Elnätet i Fornby, som villorna kommer att anslutas till, är ett lokalnät eller distributionsnät. 

Walla (2012) har i en studie påvisat att den maximala andelen förnybar energi i ett 

distributionsnät är 20-25 %. En närmare beskrivning av distributionsnät återfinns i bilaga 1, 

där framförallt spänningsreglering och solcellers påverkan på elnätet behandlas. 

2.3.1 Elanvändning 

Elanvändning i hushåll delas vanligen upp i två kategorier: el för uppvärmning och hushållsel. 

I hus som inte använder någon el för uppvärmning, exempelvis som är anslutna till 

fjärrvärmenätet, uppgår den årliga elanvändningen i ett genomsnittligt småhus till ungefär 

4000 kWh (Energimyndigheten, 2014:1). En tidsserie över ett hushålls elanvändning brukar 

kallas för lastprofil. Lastprofiler för enskilda hushåll skiljer sig från samlade lastprofiler för 

ett större antal hushåll, på grund av den utjämningseffekt (smoothing effect) som bland annat 

Luthander m.fl. (2015) beskriver.  

2.3.2 Elprisbildning 

Majoriteten av all el i Sverige handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool, där elspotpriserna 

varierar på timbasis och alltid fastställs 24 timmar i förväg (Svensk Energi, 2012). I Sverige 

finns sedan 2012 möjlighet till timdebitering av el, så att konsumentens elpris varierar direkt 

med spotpriset på Nordpool. 
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Det pris som en privatperson betalar för el består av sex komponenter (Vattenfall kundtjänst, 

2015). Fördelningen mellan elprisets olika komponenter kan ses i figur 2 nedan där spotpriset 

är 0,3 SEK/kWh och det totala elpriset är 1,07 SEK/kWh. 

 

Figur 2 Uppdelning av elprisets olika komponenter efter relativ storlek 

2.4 Smarta elnät 
Smarta elnät, eller intelligenta elnät, är ett samlingsbegrepp för elektriska distributionssystem 

som integrerar informationsinsamling via sensorer och givare, databearbetning samt styr- och 

reglerteknik för att anpassa elnätets funktion efter produktionsresurser och slutanvändare 

(IEC, 2011). 

I en rapport av Energimarknadsinspektionen (EI 2010, s. 16) nämns energilager och 

laststyrning som konkreta exempel på applikationer i smarta elnät. EI (2010, s. 19) påpekar 

också att smarta elnät är beroende av viss elnätsinfrastruktur som stödjer 

tvåvägskommunikation mellan elleverantör och elkund, exempelvis så kallade smarta 

elmätare som möjliggör korttids- eller realtidsavläsning samt styrning av laster. 

Smarta elnät är ett koncept som potentiellt kan öka andelen förnybar energi i elnätet utan att 

det behövs stora investeringar i reglerkraft, nya ledningar och annan elnätsinfrastruktur. Detta 

beror på att smarta elnät med energilager och laststyrning ger möjlighet till bland annat lokal 

reduktion av effekttoppar (EI 2010, s. 26ff). Smarta elnät kan alltså vara ett verktyg för 

utjämning av elproduktion och elanvändning över tid. 

I de följande avsnitten behandlas först systemstyrningen i smarta elnät, vilket inkluderar både 

elnätsinfrastruktur och datahantering. Därefter beskrivs två centrala applikationer för smarta 

elnät, energilager och laststyrning, som är viktiga verktyg för att öka den egna användningen 

av förnybar el.  

2.4.1 Energy Management Systems 

För att kunna styra och optimera användningen av laster och elproduktionsenheter i ett smart 

elnät används ofta centrala styrningsverktyg som optimerar systemfunktionen utifrån krav på 
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exempelvis kostnad, nytta eller miljöhänsyn. Sådana styrningsverktyg kallas EMS, Energy 

Management Systems (Parvizimosaed et al., 2014). 

De komponenter som i allmänhet ingår i ett EMS är givare, mätare, regulatorer och gränssnitt 

för att kunna övervaka och styra systemet. Dessutom är olika algoritmer nödvändiga för att 

bedöma systemets funktion utifrån de data som samlas in, och prognosverktyg för både elpris 

och intermittenta energikällor är lämpliga om systemet ska fungera optimalt ur ekonomisk 

synpunkt. 

Flera studier har analyserat olika typer av EMS och deras funktion för både kunder och 

nätägare. Några av dessa studier presenteras nedan.  

Cecati m.fl. (2011) menar att EMS kan fylla en funktion som aggregator, genom att lägga 

faktiska köp- eller säljbud på elmarknaden baserat på aktuell elanvändning och elproduktion. 

EMS kan också hjälpa användare att justera sin förbrukning efter aktuella elpriser på 

marknaden. Det EMS som Cecati m.fl. (2011) föreslår ger möjlighet till systemoptimering i 

realtid, men kräver att kunder aktivt agerar för att minska sin elförbrukning. 

Tsikalakis och Hatziargyrio (2008) studerar den centrala kontrollenheten i ett EMS och det 

lokala nätets effektutbyte med överliggande nät. Det lokala nätet kan enligt Tsikalakis och 

Hatziargyrio (2008) ses som en enskild, aggregerad last ur elleverantörens synpunkt. Systemet 

fungerar bäst om eltillförsel från lokala produktionsresurser och överliggande nät koordineras. 

Tsikalakis och Hatziargyrio (2008) menar att prognosverktyg är viktigt för integrering av 

förnybara energikällor i lokala elnät, och att EMS-styrning förbättrar systemfunktionen 

avsevärt. 

Parvizimosaed m.fl. (2014) studerar koordinering mellan distribuerad generering och styrbara 

laster. EMS-modellen som presenteras i studien består av tre olika lager och styrs av en 

central enhet, SEMS (Smart EMS). Genom datainsamling, identifiering av trender via data 

mining och en kombination av 24-timmars- och 1-timmes-prognoser görs en 

systemoptimering, som bestämmer vilka kontrollsignaler som ska skickas till laster, 

generering och batterier. Parvizimosaed m.fl. (2014) drar slutsatsen att integrering av 

distribuerade energiresurser i lokala elnät kan ge en mer precis systemfunktion med färre 

risker genom styrning via ett SEMS. 

Chen m.fl. (2011) presenterar ett EMS som koordinerar användningen av energilager och 

distribuerad generering. För att skapa prognoser över elgenereringen och energilagrens 

urladdningscykler används en neuronnätsmodell. EMS-systemet utgår sedan från prognoserna 

för att välja ett av flera optimeringsscheman och levererar en output i form av 

rekommenderade energiflöden från källa till last på timbasis. Chen m.fl. (2011) jämför tre 

olika styrningsstrategier (policys) för systemet, bland annat minimering av kundernas 

elkostnader. En sådan styrningsstrategi reducerar kundernas elkostnader med ungefär 28 %, 

med det system som beskrivs i Chen m.fl. (2011). 

Barbato m.fl. (2011) studerar optimering av elanvändningen i hushåll utifrån två olika 

elprismodeller. I det föreslagna systemet kan hushållen både köpa och sälja el på den öppna 
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marknaden och styrningssystemet schemalägger när el ska köpas, lagras eller säljas samt när 

hushållsapparater ska startas. Systemets nyckelkomponenter är solceller, batterier och styrbara 

laster. En av slutsatserna från studien är att batterier är en central del i ett effektivt smart elnät. 

Dessutom konstateras att den samlade effektförbrukningen över tid blir mycket jämnare med 

hjälp av smarta elnät. 

2.4.2 Energilager 

Det finns principiellt sett två metoder att optimera egenkonsumtionen (self consumption) av 

förnybar el. Den ena är att göra den producerade elen tillgänglig även under tidpunkter då det 

inte sker någon faktisk produktion, vanligen genom att använda energilager för att på så sätt 

”flytta” produktionen. Den andra är att istället flytta förbrukningen till de tidpunkter då 

elproduktionen sker. Detta kallas för laststyrning (load shifting) och är en komponent i så 

kallad DSM, Demand Side Management. I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av 

energilager för lagring av el, och i avsnitt 2.4.3 beskrivs laststyrning. 

Energilager kan fylla många olika funktioner i ett elnät, bland annat kraftreglering, högre 

tillförlitlighet för elförsörjning och enklare integrering av förnybar elgenerering (EPRI 2010, 

s. 2-7). För slutanvändare finns den största nyttan i minskat behov av att köpa el från elnätet, 

framförallt när energilagret används i anslutning till förnybar elgenerering (Power Circle 

2014, s. 5). Energilager kan också användas för optimering relativt elkostnader, genom att el 

köps in när den är som billigast och sedan används när elpriserna är som högst alternativt säljs 

tillbaka till nätet (Elforsk 2014, s. 6). 

Några vanliga typer av elektriska energilager är bly-syra-batterier, litiumjon-batterier, nickel-

metall-hydridbatterier (NiMH), metall-luft-batterier och superkondensatorer. En jämförande 

sammanställning av vissa egenskaper för dessa olika energilager återfinns bland annat i Zhu 

m.fl. (2014). Litiumjon-batterier har vissa fördelar gentemot andra typer av energilager, 

framförallt lång livslängd och hög cykelverkningsgrad. De har också hög energi- och 

effektdensitet och kan laddas upp snabbt (Wu m.fl., 2014). Litiumjon-batterier anses i 

allmänhet vara användbara i samband med förnybar elgenerering, och det är den vanligaste 

typen av batterier för lokala energilager (Power Circle 2014, s. 11). 

En betydande nackdel med litiumjon-batterier är den höga investeringskostnaden. Denna typ 

av batterier har inte heller några skalfördelar, vilket innebär att kostnaden per energienhet är i 

princip densamma oavsett hur stort energilagret är (Power Circle 2014, s. 1). Samtidigt har 

litiumjon-batterier stor marknadspotential. Den tekniska utvecklingen har gått oväntat snabbt 

de senaste åren och kostnaderna för litiumjon-batterier har sjunkit kraftigt. Enligt Power 

Circle (2014, s. 14) är den framtida kostnadsutvecklingen för litiumjon-batterier svår att 

förutsäga men troligen kommer kostnaden att sjunka till under $200/kWh år 2020 samtidigt 

som energitätheten ökar till det dubbla. 

Den förväntade kostnadsutvecklingen enligt flera prognoser är att priserna på 

hemlagringssystem kommer att sjunka med 20 % per år (Power Circle 2014, s. 12f). Priset för 

ett litiumjon-energilager med kapacitet på 2 kWh var år 2014 ungefär 15 000 SEK, 

motsvarande 7500 SEK/kWh (Elforsk 2014, s. 45). Detta innebär att den prognostiserade 

kostnaden för litium-jon-batterier år 2017 är ungefär 3900 SEK/kWh. 
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En studie av Elforsk (2014) utvärderade funktionaliteten hos ett 80kW/90kWh litiumjon-

energilager i Falköping. I studien konstateras bland annat att energilager är mer lönsamt för 

elkunder om det är placerat på kundens sida av elmätaren, så att kunden – villakunder, 

fastighetsbolag, industrier et cetera – äger energilagret själva (Elforsk 2014, s. 9). Vidare 

gjordes tester av bland annat förluster i energilagret samt upp- och urladdningstider. Några 

viktiga resultat från studien, inklusive bilagor, sammanfattas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Sammanfattning av testresultat för energilager i Falköping (Elforsk, 2014). 

Parameter Uppmätt/använt värde 

Energi [kWh] 90 

Effekt, nominell [kW] 80 

Effekt, urladdning [kW] 75 

Effekt, uppladdning [kW] 40 

Urladdningstid [h] 1 

Uppladdningstid [h] 2 

Cykler per dygn [st] 1 

Cykelverkningsgrad [%] > 90 % 

 

I en sammanställning av Luthander m.fl. (2015), presenteras ett antal studier om hur 

egenanvändning av mikroproducerad el kan ökas med energilager och laststyrning. I många 

av studierna är energilagret dimensionerat så att energilagerkapaciteten uppgår till ungefär 1 

kWh/kWp solcellseffekt, och solcellsanläggningarna är dimensionerade till omkring 1 

kWp/1000 kWh elanvändning i hushållet. Baserat på detta är en typisk dimensionering för 

energilagret 1 kWh per 1000 kWh elanvändning, vilket dock förutsätter att 

solcellsanläggningen också är dimensionerad efter detta. 

Livslängden för litiumjon-batterier varierar beroende på tillämpning och batteriernas kapacitet 

minskar över tid. Ett exempel på detta är batterisystemet i studien av Elforsk (2014, s. 22), där 

kapaciteten bedöms minska med ungefär 30 % efter 3650 cykler, motsvarande 10 års 

användning. Livslängden för batterier kan beskrivas i antalet hela upp- och urladdningscykler 

och livslängden för litiumjon-batterier är vanligen mellan 1000-10 000 cykler (se tabell 1). 

För att förlänga livslängden bör det undvikas att både ladda ur och ladda upp batterierna för 

mycket (Castillo-Cagigal m.fl., 2011). Ett batteris aktuella laddningstillstånd, det vill säga hur 

mycket energi som finns tillgänglig i batteriet, kallas state-of-charge, SOC. Skillnaden mellan 

lägsta och högsta tillåtna SOC i energilagret, alltså hur mycket av energilagerkapaciteten som 

faktiskt används, kallas depth of discharge, DOD. Tillverkaren av ett litiumjon-energilager till 

en solcellsanläggning i industriområdet Vaksala-Eke, Uppsala, ger som exempel att vid 60 % 

DOD, där battericyklerna går mellan 20 % och 80 % av total kapacitet, klarar energilagret 

ungefär 8000 cykler innan det behöver bytas ut (Celltech, 2015). Samtidigt påpekar Luthander 

m.fl. (2015) att om en lägre DOD används så bör energilagret dimensioneras för att ha en viss 

överkapacitet, vilket leder till högre investeringskostnader. 

2.4.3 Laststyrning 

Ett av huvudsyftena med laststyrning är att öka egenanvändningen av förnybar el (Luthander 

m.fl., 2015; Widén, 2014; Castillo-Cagigal m.fl., 2011; Widén och Munkhammar, 2013). 
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Fördelen med detta är framförallt lägre elkostnader för konsumenter. Laststyrning kan också 

bidra till att elproducenternas behov av toppkraft minskar, eftersom förbrukningstoppar i 

hushåll kan flyttas till andra tidpunkter (Power Circle 2014, s. 6). För konsumenternas del 

finns det dessutom möjlighet att flytta laster till tidsperioder med lågt elpris, vilket reducerar 

elkostnader även om det inte finns något produktionsöverskott från exempelvis solceller under 

en viss dag (IEEE SmartGrid, 2015). 

Principen för laststyrning är att laster kan delas in i styrbara (deferrable) och icke-styrbara 

(non-deferrable) laster (Castillo-Cagigal m.fl., 2011). Icke-styrbara laster är exempelvis 

belysning och TV, vars användning styrs av tidpunkten på dygnet.  Styrbara laster är istället 

sådana laster som kan köras i princip när som helst under dygnet, som tvättmaskin och 

diskmaskin. 

Det finns flera verktyg för att utforma laststyrningssystem. Med hjälp av smarta elnät och 

reglerdon kan styrningen skötas utan att de boende i exempelvis en villa aktivt behöver slå på 

och av apparater själva (Luthander m.fl., 2015).  Ett exempel på ett system för laststyrning 

beskrivs i Castillo-Cagigal m.fl. (2011). Detta system består av en prognosmodul, som 

beräknar den förväntade elproduktionen från en solcellsanläggning, och ett styrsystem som 

schemalägger laststyrningen baserat på både användarens preferenser och den beräknade 

elproduktionen från solcellerna. 

Laststyrning kan kombineras med energilager för att öka egenanvändningen ytterligare. En 

sammanställning av tidigare studier, gjord av Luthander (2015), visar att egenkonsumtionen 

kan ökas med omkring 10-15 % med laststyrning men utan energilager, jämfört med ett 

system utan laststyrning och energilager. Om även energilager inkluderas kan 

egenkonsumtionen ökas med omkring 30 %. 

2.5 Prognostisering av elproduktion från solceller 
I många studier om EMS och smarta elnät diskuteras vikten av att kunna prognostisera 

intermittent elproduktion som solenergi och vindkraft. Prognostiseringar kan leda till att 

systemet redan på förhand känner till parametrar som solinstrålning, elpris et cetera och 

därmed kan systemstyrningen anpassas till detta. 

Luthander m.fl. (2015) menar att vidare forskning om prognostisering av solinstrålning är 

nödvändig för att utreda hur detta kan optimera laststyrning och egenanvändning av el från 

solceller. Vidare menar författarna att det bör utredas hur prognosverktyg ska integreras i 

EMS. I detta avsnitt presenteras en kortare litteraturstudie om olika befintliga 

prognostiseringsverktyg för att prediktera elproduktion från solceller. 

2.5.1 Central prediktionsparameter 

För att kunna prognostisera elproduktion från solceller är det av betydelse att förstå vilken 

som är den viktigaste parametern att prediktera. I avsnitt 2.1.1 definierades ett antal 

komponenter av solinstrålningen. Vid prognostisering är det dock viktigt att identifiera vilken 

av dessa instrålningskomponenter som ger det största tillskottet till den producerade 

solcellseffekten. 
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Ett antal studier har påvisat att oavsett väderlek finns det alltid en viss basproduktion från 

solceller som framförallt kommer från den diffusa solinstrålningen, men att elproduktionen är 

som högst vid klart väder. Exempelvis visar Persson (2000) på att vid klart väder är mängden 

diffust ljus endast 14,2 %, och i Suri (2014, s. 6) konstateras att elproduktionen alltid var lägre 

än 30 % vid mulet väder. Detta indikerar att den parameter som är mest aktuell att 

prognostisera är den direkta solinstrålningen och hur denna påverkas av molnighet. Utan moln 

i atmosfären hade produktionen varit enklare att prediktera. 

Direkt solstrålning kan kopplas till ett så kallat klarhetsindex (clearness index). Klarhetsindex 

är kvoten mellan den horisontala globala solinstrålningen relativt den korresponderande 

strålningen tillgänglig i atmosfären (Paulescu m.fl. 2013, s. 64). Vid molnigt väder är 

variationen i klarhetsindex stor, då molntjockleken kan variera och direkt solljus ibland 

tränger igenom molntäcket. Den höga variansen gör att prediktering blir svårt. Vid dagar med 

högt klarhetsindex är instrålningen högre och mer stabil, vilket gör att elproduktionen är 

enklare att prediktera (Yang 2014, s. 918). 

2.5.2 Prognostisering i litteraturen 

Det har gjorts många försök att finna en metod som på ett lämpligt sätt kan prediktera 

solinstrålning och därmed elproduktion från solceller. Vissa prognosmodeller fungerar bättre 

än andra och ett sätt att separera dem från varandra funktionalitetsmässigt är att jämföra deras 

root-mean-square-error (RMSE),  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑊𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠,𝑖 − 𝑊𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
                               (3) 

där 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠,𝑖 är den predikterade effekten vid timme 𝑖. 𝑊𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑖 är den uppmätta effekten 

som prognosmodellen försökt prediktera och 𝑁 är det totala antalet timmar som prediktionen 

har gjorts över.  

RMSE är ett mått som kvantifierar avvikelsen mellan prognostiserade och verkliga värden 

och kan därför användas för att utvärdera kvaliteten på olika modeller (Hyndman 2006, s. 

679-688). Vid beräkningen av RMSE ges en relativt högre vikt till större fel jämfört med små. 

Det innebär att modeller med ett mindre antal stora felprognostiseringar kommer att framstå 

som sämre än modeller med många små felprognostiseringar, även om avvikelsen över tid i 

absoluta tal är lika stor. RMSE är dock ett enkelt sätt att utvärdera och jämföra 

prognosmodellernas funktionalitet. I det följande presenteras ett antal olika prognosmodeller 

och deras respektive RMSE. 

Tidsserieanalys 

Modeller baserade på tidsserieanalys använder stora mängder historisk data för att identifiera 

trender i indata och utdata och hur de hör samman. Därefter används dessa trender för att 

stokastiskt kunna prediktera framtida data. 

Paulescu m.fl (2013) beskriver en så kallad ARIMA-modell, där tidsserier från två tidigare år 

har använts för att utifrån ny indata kunna prediktera framtida klarhetsindex. Med hjälp av en 



23 

 

ARIMA(3,0,3)-modell genererades en profil för varje dags klarhetsindex. Modellen hade ett 

RMSE på 24,85 % relativt aggregerat klarhetsindex för hela året. 

Logisk analys 

Fuzzy Logic är en del av området logisk analys där olika möjliga scenarier graderas från 0 

(falskt) till 1 (sant). I figur 3 visas ett enklare exempel på hur olika väder ger olika 

klarhetsindex enligt strukturen för Fuzzy Logic. Exempelvis varieras sanningshalten för 

regnfunktionen (R) med klarhetsindex. När R är helt sann är moln med regn (MR) helt falsk 

men när regnet avtar och himlen blir klarare övergår MR till molnigt (M), molnigt till moln 

med sol (MS), MS till sol med moln (SM) och därefter till sol (S). Alla funktioner är mer eller 

mindre sanna då de är nollskilda och helt falska då de är lika med noll. Det innebär att 

samtidigt som det är helt sant (1) att det regnar, kan det inte vara soligt. Utifrån denna metod 

går det bestämma ett klarhetsindex för det aktuella vädret och därmed kunna prognostisera 

framtida elproduktion. 

 

Figur 3 Ett exempel på Fuzzy Logic där olika typer av väder är ihopparade med 

olika klarhetsindex för att enklare bestämma dagens klarhetsindex: Soligt väder 

(S), soligt med moln (SM), moln med inslag av sol (MS), molnigt (M), molnigt med 

regn (MR) och regnigt (R). Observera att figuren endast är illustrerande och att 
klarhetsindex för varje scenario inte är exakt. 

Boata och Gravalia (2012) har beskrivit hur de med hjälp av Fuzzy Logic samt en 

autoregressiv (AR) modell försökt prediktera nästföljande dags klarhetsindex. På detta sätt 

skapades prognoser för klarhetsindex med RMSE-värden på mellan 13,9 % och 20,4% 

(Paulescu 2013, s. 234f). 

Neuralt nätverk (ANN) 

Neuronnät, eller neurala nätverk, kan liknas vid hur nervsystemet i den mänskliga hjärnan är 

uppbyggt. Nätet består av centrala byggstenar, neuroner. Varje neuron bearbetar indata och 

returnerar utdata. Precis som en mänsklig hjärna måste det neurala nätverket ”öva sig” på 

historisk data och utifrån det skapas viktfaktorer för indata. Dessa viktfaktorer gör att olika 

indata ges olika stor betydelse för modellens utdata. Efter att viktfaktorerna har skapats kan 

modellen avgöra vilken data som är mer och mindre viktig och utifrån ny indata kan 

prognoser göras i nätverket. 
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Melit och Massi Pavan (2010) har genomfört prognostiseringar med neuronnät. Med hjälp av 

träning på väderdata och produktionsdata från två föregående år skapades prognoser med 

RMSE 20,9%. Under sommarmånaderna kunde modellen nå ett RMSE på 15 % (Paulescu 

2013, s. 207). 

Neuralt nätverk samt Fuzzy Logic (Hybridmodellen) 

Yang m.fl (2014) presenterade i juli 2014 en hybridmodell, där prognoser för elproduktion 

under nästkommande dag kunde göras på timbasis. Modellen testades på en 5 kWp-

anläggning från maj 2012 till april 2013 i Taiwan och hade ett genomsnittligt RMSE på 350 

W på årsbasis, motsvarande 7 %. 

Modellen bygger på ett komplicerat system av olika neurala nätverk och Fuzzy Logic som 

kombineras för att skapa mera precisa prognoser. De data som användes till upplärning av det 

neurala nätverket var historisk väderdata och elproduktionsdata för motsvarande tidpunkter. I 

modellen användes sedan väderprognoser för nästkommande dag från väderlekstjänster som 

ny indata för att prognostisera framtida elproduktion från solcellsanläggningen.  
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3. Systembeskrivning 
I detta kapitel presenteras den tänka systembeskrivningen för solcellsanläggningen i Fornby, 

samt hur anläggningen skulle kunna utformas med energilager och EMS. Denna 

systembeskrivning baseras på bakgrundsinformation om området och delar av den 

information som har presenterats i kapitel 2. Systembeskrivningen har framtagits med 

assistans från Zimmermann (2015), Börjesson (2015), Munkhammar (2015) och Nyhlén 

(2015).  

Systembeskrivningen har legat till grund för den metodbeskrivning som presenteras i kapitel 3 

och bör ses som ett principiellt förslag på hur systemet kan anslutas, med hänsyn till att 

solcellsanläggningen i första hand ska försörja boende i området med el. 

3.1 Solcellssystemet 

Området 

Fornby kommer att bestå av upp till 200 bostadshus, men den exakta mängden byggnader 

samt byggnadstyper är ännu inte fastställt. I denna studie omfattar systemet 150 villor.  

Solcellsanläggningar 

Solcellsanläggningen vid bullervallen har en antagen toppeffekt om 137 kW. Matningen från 

solceller till lokalnät sker i strängar om ungefär 690 V och 8,3 A. Detta innebär att 

anläggningens 250 W-moduler ansluts som 24 parallellkopplade strängar om 23 

seriekopplade moduler.  

Solcellsanläggningar på tak har en toppeffekt om 3 kW. Matningen från dessa anläggningar 

sker i enskilda strängar om 360 V och 8,3 A. Alla 12 moduler i respektive takanläggning är 

seriekopplade.  

Den producerade elen från solcellerna omvandlas från likström (DC) till växelström (AC) via 

växelriktare, som har en verkningsgrad på 98 %.  

Mätare 

Området har två huvudmätare. En mätare är placerad vid anslutningspunkten till överliggande 

nät där elleverantören mäter hur mycket el som överförs till området. En annan är placerad 

vid anslutningspunkten mellan solcellsanläggningen och distributionsnätet och mäter all 

producerad el – både den som används och den som säljs till elnätet – för att erhålla 

elcertifikat för all produktion. 

Mätning av de boendes elanvändning görs av Riksbyggen och i området tillämpas 

timdebitering. 

Anslutningspunkter 

Alla seriekopplade strängar från bullervallen ansluts till en gemensam anslutningspunkt i 

distributionsnätet. Om solceller på tak inkluderas i systemet ansluts dessa anläggningar i 

första hand till det enskilda huset, och eventuellt produktionsöverskott matas ut på 

distributionsnätet. 
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Solcellsanläggningen vid bullervallen ansluts på kundsidan av Vattenfalls elmätare för 

området. Fördelen med detta är att elen matas in på distributionsnätet och mängden inköpt el 

till området reduceras med mängden producerad el. Detta innebär också att det inte behövs 

någon förhöjd huvudsäkringsnivå för området, eftersom säkringen inte behöver anpassas till 

att kunna hantera maximal förbrukning och maximal elproduktion samtidigt. Ett annat 

alternativ hade varit att ansluta solcellsanläggningen till mellanspänningsnätet, men då hade 

all el sålts till nätägaren vilket är mindre lönsamt än att elen används direkt i området. 

Systemstruktur 

Figur 4 illustrerar det principiella elförsörjningssystemet, inklusive placering av mätare och 

växelriktare enligt vad som beskrivits ovan. 

 

Figur 4 Principiell systemuppbyggnad för det lokala elförsörjningssystemet 

3.2 EMS-systemet 
I denna studie används ”EMS-system” synonymt med vissa funktioner av ett smart elnät, 

inklusive komponenter som energilager och laststyrning. De komponenter som utgör EMS-

systemet beskrivs i tabell 2 och illustreras i figur 4. 

Solcellsanläggningar på villatak inkluderas inte i EMS-systemet. 

Energilager 

I de fall som solcellssystemet kompletteras med ett energilager består detta av 

litiumjonbatterier som laddas upp av och levererar likström. 
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Energilagret är anslutet till distributionsnätet via en dubbelriktad likriktare/växelriktare, för att 

kunna leverera ström till elnätet och även laddas upp av el från elnätet. Hela energilagret har 

en gemensam anslutningspunkt till distributionsnätet. 

Överföringen från solcellsanläggningen vid bullervallen till energilagret sker via DC/DC-

omvandlare för att rätt laddspänning ska levereras. 

Verkningsgrader för likriktare och DC/DC-omvandlare har antagits vara desamma som för 

växelriktare, 98 %. 

EMS-komponenter 

Systemutformningen för EMS-systemet har framtagits med utgångspunkten att åstadkomma 

önskad systemfunktion utan att systemet blir allt för komplext, och baseras på liknande 

system som har presenterats i Cecati m.fl. (2011), Tsikalakis och Hatziargyrio (2008) samt 

Zhu m.fl. (2014). Figur 5 visar EMS-strukturen.  

Följande komponenter ingår i EMS-systemet, utöver de komponenter som visas i figur 4 

ovan: 

Tabell 2 Ingående komponenter i EMS-systemet i figur 5 

  

CEMS Central EMS-enhet (Central Energy Management System) 

DMS Distributionshanteringssystem (Distribution Management System) 

EES Litiumjonbatterier (Electrical Energy Storage) 

GC Reglerdon för styrning av ström till elnätet (Grid Controller) 

GLPFS Prognostiseringssystem (Generation, Load and Price Forecasting System) för: 

 Beräkning av total solcellseffekt under nästföljande dag 

 Beräkning av elpriser under nästföljande dag 

 Förväntad elanvändning under nästföljande dag 

MC Reglerdon för styrning av ström från solceller (Microsource Controller) 

RTU Mätare utplacerade på strategiska punkter i systemet (Remote Terminal Unit) 

SEA Algoritmer för att bedöma systemets status (SEA, State Estimation Algorithms) 

SC Reglerdon för styrning av ström från/till batterier (Storage Controller) 
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Figur 5 EMS-strukturen för det föreslagna systemet. Se tabell 2 för nomenklatur. 

Systemfunktion EMS 

EMS-systemet fungerar så att CEMS samlar in data vid tidpunkt t1 från RTU och batterier, 

samt gör prognoser i GLPFS för en given tidsperiod t1 till t2 över solcellseffekt, last och 

elpriser. 

Systemets status vid t1 och t2 bedöms genom SEA och därefter väljs ett driftsschema, som 

identifierar under vilka tidpunkter de olika switcharna (se nedan) för likriktare, växelriktare 

och DC/DC-omvandlare ska vara i läge PÅ eller AV.  

Genom DMS skickas signaler till reglerdonen. Reglerdonen har olika egenskaper och 

funktion beroende på var i systemet de är placerade: 

 MC består av en växelriktare och en switch. Den är PÅ om solcellerna producerar el 

och denna el ska användas till att tillgodose last eller säljas ut på nätet, i annat fall är 

den AV. 

 SC1 består av en DC/DC-omvandlare, som ser till att spänningen från solcellerna 

matchar batteriernas laddspänning, och en switch. Den är PÅ om solcellerna 

producerar el och denna el ska lagras i energilagret, i annat fall är den AV. 

 SC2 består av en dubbelriktad AC/DC-omvandlare med två switchar, en för 

likriktardelen som är PÅ om energilagret laddas med el från elnätet och AV annars. 

Den andra switchen, för växelriktardelen, är PÅ om energilagret försörjer lasten med 

el och AV annars. 

 GC utgörs av en switch som är PÅ om el från solcellerna ska levereras till nätet och 

AV annars. 
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Systemstruktur inklusive EMS 

Figur 6 illustrerar det principiella elförsörjningssystemet när EMS och energilager inkluderas. 

RTU-enheter är inte utmärkta i figuren, men kan placeras vid exempelvis systemets olika 

anslutningspunkter (solcellsanläggningar, energilager, hus och överliggande nät). 

 

Figur 6 Principiell systemuppbyggnad för det lokala elförsörjningssystemet med EMS 
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4. Metod 
Baserat på bakgrunden till examensarbetet och den information som har presenterats i kapitel 

2 och 3 konstruerades två olika systemmodeller. I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet 

vid modelluppbyggnad och simuleringar, samt vilka antaganden och förenklingar som har 

gjorts i samband med detta. 

I den ena modellen (system-modellen) utvärderas systemfunktion och lönsamhet för en 

solcellsanläggning i anslutning till bullervallen vid Fornby, samt hur detta system skulle 

kunna kompletteras med solceller placerade på hustak i området. 

I den andra modellen (EMS-modellen) kompletteras systemet med ett smart elnät, i det här 

fallet EMS och energilager eller laststyrning, i syfte att undersöka optimal systemdesign och 

huruvida ett sådant system kan vara ekonomiskt lönsamt i detta fall. Modellen baseras bland 

annat på prognostisering av elproduktion från solceller, vilket ger möjlighet att utvärdera 

systemnyttan av prognosstyrning jämfört med realtidsstyrning. 

4.1 Området och systemet 
I det följande avsnittet beskrivs de antaganden och parametrar som är gemensamma för båda 

delarna av examensarbetet. En sammanfattning av dessa antaganden återfinns i bilaga 3. 

4.1.1 Basdata för Fornby 

Området Fornby som Riksbyggen planerar att bygga kommer att vara beläget i närheten av 

Nyby, Uppsala. Koordinaterna för området bestämdes till longitud (59.884 = 59°53,6 N) och 

latitud (17.657 = 17°39,0 Ö). Solinstrålnings- och temperaturdata för Uppsala hämtades från 

Meteonorm som är en databas med kataloger med meteorologisk data för tillämpade 

solberäkningar och systemdesign för önskade platser i världen (Meteonorm, 2015). 

I figur 7 nedan visas den modellerade globala och direkta solinstrålningen för den aktuella 

platsen, för alla timmar under ett år. Differensen mellan den globala och den direkta 

instrålningen är den diffusa instrålningen som ger uppkomst till en så kallad basproduktion 

med små variationer beroende på molnighet. 

Solcellernas prestanda försämras i och med högre arbetstemperatur. Av denna anledning 

inkluderas även utomhustemperaturen vid simuleringar av solcellssystem. 
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Figur 7 Årlig solinstrålning i Uppsala på timbasis 

4.1.2 Kostnader, köpt el 

De elpriser som används i modellerna baseras på data från Nord Pool Spot. Dessa data antas 

vara representativa för de faktiska elpriserna som konsumenter betalar, även om vissa mindre 

prisjusteringar kan komma att göras i efterhand beroende på exempelvis oförutsedd 

efterfrågan. Elpriset som de boende i Fornby betalar utgörs av spotpris, energiskatt, 

överföringsavgift, kostnader för elcertifikat, elbolagets vinstpåslag samt moms. 

Spotpriset är, åtminstone på kort sikt, den enda varierande komponenten av elpriset och 

fluktuationer i elpriset följer fluktuationer i spotpriset. På lång sikt inkluderas dock även 

variationer i kostnader för elcertifikat. Hur detta modelleras beskrivs i avsnitt 4.2.2 nedan. 

4.1.3 Intäkter, såld el 

Spotpriset på el används som försäljningspris för den producerade el som säljs till elnätet, 

eftersom det är Vattenfall som är nätägare i området. Till detta kommer även intäkter från 

elcertifikat. 

I system-modellen och EMS-modellen används olika ersättningsnivåer för elcertifikat, vilket 

beskrivs i avsnitt 4.2.2 respektive 4.4.4. För båda modellerna reducerades de adderade 

intäkterna från elcertifikat med 10 %, motsvarande kostnader för den externa hanteringen av 

elcertifikat.  

4.1.4 Elanvändning och lastprofil 

Data för hushållens elanvändning är hämtat från Energimyndigheten och metoden för 

datasammanställning beskrivs av Zimmerman (2009). Dessa data gäller för ett hushåll utan 

eller med en mycket liten andel eluppvärmning. Hushållets baslast beräknades till ungefär 0,2 

kWh/h, vilket bedömdes vara rimligt för den typ av hushåll som skulle modelleras. 
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Som beskrivet i avsnitt 2.3.1 ser en lastprofil för ett enskilt hushåll i allmänhet annorlunda ut 

än en samlad lastprofil för ett antal hushåll. För att detta skulle kunna modelleras i både 

system-modellen och EMS-modellen var det nödvändigt att bearbeta all data så att den på ett 

realistiskt sätt skulle representera den faktiska elanvändningen i Fornby. Därför skapades flera 

olika lastprofiler, baserade på den ursprungliga lastprofilen men med inbördes variationer i 

elanvändningen, och dessa adderades för att generera en samlad lastprofil för hela området. 

Den genomsnittliga elanvändningen för varje hushåll i den samlade lastprofilen beräknades 

till 4515 kWh/år. En mer detaljerad beskrivning av hur den justerade lastprofilen skapades 

återfinns i bilaga 2. 

Figur 8 nedan visar skillnaden mellan hushållet i den ursprungliga lastprofilen och ett 

genomsnittligt hushåll i den samlade lastprofilen som användes i simuleringarna. Som märks 

är den senare lastprofilen (röd kurva) jämnare, och extrema förbrukningstoppar är inte lika 

vanligt förekommande som för den ursprungliga lastprofilen. 

 

Figur 8 Jämförelse mellan två lastprofiler för 150 hushåll. I den blå har lasten för 

ett hushåll endast aggregerats, i den röda har tidpunkten för konsumtionen 
förändrats stokastiskt 
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4.2 Metod: Solcellsystem 
Nedan presenteras den metod och de antaganden som görs för att kunna genomföra 

simuleringar av system-modellen. Simuleringarna som metoden beskriver görs med år 2017 

som första år eftersom det är då som systemet antas tas i drift. En sammanställning av all 

teknisk, mekanisk och ekonomisk data som använts finns sammanställt i bilaga 4. 

4.2.1 Simuleringsprogram 

För att genomföra systemsimuleringar används programmet HOMER Pro. HOMER Pro är ett 

simuleringsprogram skapat av NREL (National Renewable Energy Laboratory) med 

möjlighet att modellera olika designer för ett nätanslutet eller icke nätanslutet system. 

HOMER Pro är en vidareutveckling av programmet HOMER Legacy men med möjlighet att 

genomföra mer avancerade simuleringar. Till skillnad från HOMER Legacy är det exempelvis 

möjligt i HOMER Pro att simulera upp till tio olika vektorer av PV-paneler med olika 

funktioner och positioner vilket innebär att mer komplext uppbyggda solcellssystem kan 

studeras. 

Hela solcellssystem konstrueras i HOMER och genom att variera olika indata blir det möjligt 

att optimera systemet. Det är även möjligt att undersöka den tekniska och ekonomiska 

genomförbarheten för olika system utifrån komponenters kostnader och tekniska data. För en 

solcellsanläggning är det möjligt att variera kostnader, teknisk data, vinklar, solinstrålning, 

utomhustemperatur, växelriktare, påkoppling av batteri et cetera för att finna det optimala 

systemet för tillämpningsområdet. 

4.2.2 Modelluppbyggnad 

I detta avsnitt beskrivs en uppbyggnad av det tänkta solcellssystemet i Fornby och vilka 

antaganden som har gjorts för detta system, vilket innefattar både tekniska och ekonomiska 

faktorer. Systemet inkluderar inte EMS och energilager, utan dessa komponenter modelleras 

istället som beskrivet i avsnitt 4.4 nedan. 

Solcellsanläggningens placering och orientering 

I anslutning till placeringen för Fornby finns motorvägen (E4:an) vars trafikbuller ska 

begränsas av bullervallen med integrerade solceller. Utifrån motorvägens riktning och önskad 

lutning på bullervallen har vridningen på anläggningen bestämts till 60° väst om söder med 

30° lutning. Markunderlaget som bullervallen står vid antas vara åker vilket utifrån avsnitt 

2.1.1 innebär att albedo är ungefär 0,2 (20 %). Hur bullervallen och bostadsområdet kommer 

att placeras åskådliggörs i situationsplanen i figur 9. 
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Figur 9 Situationsplan skapad av Riksbyggen 2014-03-26 över hur Fornby är 

tänkt att se ut vid färdigställande år 2017 

Solcellsanläggningens elektriska och mekaniska data 

För att simuleringarna ska vara representativa för ett verkligt system bör anläggningarnas 

tekniska funktionalitet återspegla den teknik som idag återfinns hos återförsäljare av 

kompletta system. All teknisk data för den tekniska apparaturen hämtades från Kraftpojkarnas 

(2015) produktblad. Kraftpojkarna är det företag som var först i Sverige med att installera en 

1 MW-anläggning och då de har erfarenhet av större anläggningar ökar trovärdigheten för 

deras tekniska data. En sammanställning av dessa tekniska data finns samlade i bilaga 4, 

tabell 35. 

Solcellsanläggningens livslängd 

En livslängd på 25 år är realistiskt för en solcellsanläggning, och kan även vara i underkant 

(Stridh m.fl., 2014). Kraftpojkarna har i sitt produktblad en effektgaranti på 25 år vilket 

innebär att modulerna fortfarande ska ha 80 % av sin funktionalitet kvar efter 25 år 

(Kraftpojkarna, 2015). I simuleringarna antogs dock att anläggningen efter 25 år har kvar 90 

% av sin ursprungliga funktionalitet, eftersom aktörer inom solcellsbranschen använder sig av 

marginaler i sina effektgarantier (Börjesson, 2015).   

För växelriktare har Kraftpojkarna en produktgaranti på 10 år men vid simuleringar brukar det 

antas att livslängden är ca 15 år (Svensk solenergi, 2015). I simuleringarna i HOMER antogs 

livslängden vara 13 år för att restvärdet på växelriktarna i slutet av modulernas livslängd ska 

minimeras. 
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Solcellsanläggningens investeringskostnad 

För att kunna beräkna lönsamheten för den tänkta solcellsanläggningen i Fornby gjordes först 

kostnadsuppskattningar. De olika scenarierna som simuleras beskrivs utifrån två olika system, 

ett system som enbart innefattar solcellsanläggningen vid bullervallen (System 1), och ett 

system som enbart innefattar beläggning av hustak (System 2). 

System 1 är redan bestämt till storlek, placering och installationssätt vilket medför att det 

kommer fungera som ett fast system som endast i sin helhet kan adderas eller subtraheras från 

områdets energisystem. 

System 2 är ett flexibelt mindre system med mindre växelriktare och färre antal moduler än 

den större bullervallen och därmed är funktionen något annorlunda. Storleken på eventuella 

solcellsanläggningar på hustak i Fornby antas vara 3 kWp. För varje hustak som ska beläggas 

med solceller ökar alltså storleken på System 2 med en effekt om 3 kWp. Panelernas azimut 

kan varieras godtyckligt då de endast begränsas av takens lutning och riktning, som inte är 

förutbestämd. 

Systemkostnader för de två systemen bestämdes baserat på de kostnader som presenterades i 

avsnitt 2.1.3. I och med att kostnadskurvan bedöms plana ut under kommande år antogs 

kostnadsförändringen fram till år 2017 vara noll. I fallet Fornby kommer System 1 att vara en 

markanläggning vilket innebär att kostnader för markarbeten måste inkluderas. Denna kostnad 

medför vanligtvis en ökning av investeringspriset med 10-15% som adderas till den tidigare 

investeringskostnaden (Larsson 2015, s. 21). Prisbilden för de olika systemen redovisas i 

tabell 3. I tabellen kan märkas att System 1 är 2 SEK/kWh dyrare vilket beror på just att 

markarbete är nödvändigt för installationen. 

Tabell 3 Bestämda investeringspriser på de två olika systemen 

System Pris per kWp (exkl. moms) 

System 1 (137 kWp) 17 SEK/Wp (inkl. markarbete) 

System 2 (3 kWp) 15 SEK/Wp 

 

Utöver kostnader för växelriktare, solcellsmoduler och markarbeten innefattar kostnaderna i 

tabell 3 även kostnader för ställningar, montering, kabeldragning samt övrig installation. 

Underhåll av solcellsanläggningen 

För att ta hänsyn till det slitage som sker på en anläggning adderas en kostnad till systemet 

kallad O&M (Operation and Maintenance). Denna kostnad innefattar framförallt byte av 

växelriktare, då växelriktare har kortare livslängd än solcellsmodulerna. 

Att ersätta en växelriktare kostar detsamma som initiala investeringen för växelriktare, 

uppskattningsvis 2 SEK/Wp, vilket för en 137 kWp-anläggning motsvarar 274 000 SEK. Om 

detta slås ut över livstiden samt antalet kilowatt blir kostnaden ca 80 kr/kW per år exklusive 

påverkan av inflation. 

Förutom kostnader för växelriktare adderas även en underhållskostnad för systemet på 

uppskattningsvis 0,1 % av investeringskostnaden per år, vilket motsvarar ca 17 SEK/kW per 
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år. Detta baseras på att underhållskostnader för solcellssystem i allmänhet är mycket låga 

(Energimyndigheten 2014:2, s. 14). 

Andra antaganden som görs för simuleringarna och som berör underhåll listas nedan: 

 Skuggning: Anläggningen antas vara placerat i ett sådant läge att den inte utsätts för 

någon skuggning som skulle kunna påverka elproduktionen. 

 

 Snöbetäckning: Snö som lägger sig på panelerna antas ge upphov till försumbara 

förluster då produktionen på vintern redan är minimal. Dessutom smälter snö på 

solceller ofta bort med hjälp av den värme som alstras från produktionen. 

 

 Renhållning: Solpanelerna antas rengöra sig själv med hjälp av väder och vind, vilket 

innebär att detta inte kommer innebära någon ytterligare kostnad. 

 

 Slutvärde: Efter att anläggningens livstid är uppnådd kommer den inte ha något 

restvärde. 

Intäkter, producerad el 

Intäkter från såld el beräknas baserat på spotpris enligt vad som har beskrivits i avsnitt 4.1.3. 

Till detta kommer intäkter från elcertifikat och i förekommande fall skattereduktion. 

Som beskrivet i avsnitt 2.2.1 kommer elcertifikat som stödsystem endast att sträcka sig fram 

till och med år 2035, och kvotplikten minskar stegvis fram tills dess. För att detta ska 

reflekteras i investeringskalkylen har ett genomsnittlig elcertifikatspris beräknats från och 

med år 2017 fram till år 2032, baserat på att elcertifikatspriserna hela tiden är proportionerliga 

relativt kvotnivåerna.  Det genomsnittliga elcertifikatspriset betecknas �̅�𝑒𝑐 ,  

�̅�𝑒𝑐 =  

∑ 𝑃ec,1 ∗
𝐾𝑒𝑐,𝑖

𝐾𝑒𝑐,1

𝑛
𝑖=1

𝑛
           (4) 

och beräknas över 𝑛 år. 𝐾𝑒𝑐,𝑖  är kvotplikten i procent under år 𝑖, 𝑃,1 är elcertifikatspriset år 1 i 

beräkningen och 𝐾𝑒𝑐,1 är kvotplikten under år 1 i beräkningen. I detta fall används år 2017 

som år 1, med elcertifikatspriset 170 SEK/MWh och kvotplikten 15,2 % (Energimyndigheten, 

2015:5).  

Detta genomsnittliga elcertifikatspris som används i system-modellen beräknades med 

ovanstående metod till 100 SEK/MWh, motsvarande 0,10 SEK/kWh. Detta pris adderas som 

en intäkt, utöver försäljningspriset för el, för samtliga år som simuleringarna görs över.  

För den externa hanteringen av elcertifikaten kommer den adderade intäkten från 

elcertifikaten att reduceras med 10 % vilket innebär att elcertifikaten endast ger 0,09 

SEK/kWh i tillägg på försäljningspriset under systemets livslängd. 

För system-modellen tillkommer även möjligheten att inkludera skattereduktion för såld el 

enligt vad som beskrivits i avsnitt 2.2.2, vilket då skulle kunna öka intäkterna från den 
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överskottsel som säljs till nätet med 0,6 SEK/kWh. Samtidigt har det antagits att 

anläggningen inte kommer att uppfylla kraven för att erhålla skattereduktion, då 

anläggningens huvudsäkring med den föreslagna systemutformningen kommer att överskrida 

100 A i inmatningspunkten. Vidare gäller skattereduktionerna endast till och med år 2018 och 

det är osäkert om systemet kommer att förlängas efter det. Eftersom anläggningen ska 

installeras år 2017 skulle eventuella intäkter från skattereduktion bli marginella sett över 

anläggningens totala livslängd. 

Av dessa anledningar har intäkter från skattereduktion inte räknats med i simuleringarna över 

systemet. I känslighetsanalysen har det dock inkluderats ett fall där det antas att 

skattereduktionssystemet kommer att förlängas så att det gäller över hela anläggningens 

livslängd och att anläggningen är berättigad till skattereduktion för all el som säljs till nätet. 

Detta har gjorts för att utvärdera vilken potentiell nytta skattereduktionssystemet skulle ha för 

de boende i Fornby. 

Kostnader, köpt el 

Köppriset på el för simuleringarna i HOMER baserades från spotpriset hos Nord Pool för år 

2014 inklusive avgifter (se avsnitt 4.1.2). I simuleringarna har en årlig ökning av elpriset med 

1,5 % antagits, fram till år 2017 då bostadsområdet i Fornby är tänkt att vara driftsatt. Den 

relativa prisökningen baseras på prognoser från Energimyndigheten (2013, s. 61). Ingen 

elprisökning inkluderades i simuleringarna efter år 2017 eftersom elpriset är svårt att förutspå. 

I känslighetsanalysen inkluderades dock ett fall då elprisökningen var 1,5 % per år under hela 

systemets livslängd, för att studera hur elpriserna påverkar lönsamhet och återbetalningstid för 

systemet. 

Vad gäller kostnader för elcertifikat har liknande justeringar som för elcertifikatpriset för 

producerad el gjorts, så att den lägre framtida kvotplikten och utfasningen av 

elcertifikatsystemet reflekteras i simuleringarna. Det konstanta elprispåslaget för elcertifikat 

uppskattades till 0,02 SEK/kWh, motsvarande ungefär samma procentuella justering som för 

elcertifikatpriset vid elproduktion, vilket användes över hela simuleringsperioden. 

Inflation och kalkylränta 

För att kunna ta hänsyn till värdeförändringar för valuta samt tillgodose avkastningskrav 

måste inflation och kalkylränta användas vid både simuleringar och ekonomiska beräkningar. 

Inflationstakten valdes till 2 % (Börjesson, 2015). Kalkylräntan är densamma som den 

Riksbyggen använder i sina investeringskalkyler, 3 % (Löfgren, 2015). 

4.2.3 Simuleringsmetodik 

Solcellssystemet byggdes upp i HOMER genom att koppla ihop solpaneler med en 

växelriktare som då både är kopplat till elnätet och till en elektrisk last. Hela systemet från 

figur 4, utan takanläggningar, kan observeras i figur 10 där systemet är uppbyggt i HOMER. 

Solpanelerna genererar elektricitet som passerar en växelriktare för att omvandla likström till 

växelström. Växelströmmen används sedan till lasten och överskott som inte används säljs 

direkt till elnätet. Det behov som inte kan täckas av el från solceller köps in från elnätet. 
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Figur 10 Ett exempel på ett uppbyggt system i 
HOMER Pro 

Utöver att all teknisk data om hur solpanelerna och växelriktaren ska fungera skrivs in i 

HOMER matas även elnätspriserna, den elektriska lasten, solinstrålning och temperatur in i 

HOMER. Även ekonomiska parametrar som kalkylränta och inflation skrivs in för att hänsyn 

ska tas till avkastningskrav och valutaförändringar.  

Inledningsvis genomfördes simuleringar med hela områdets last kopplad till elnätet för att 

skapa ett referensfall utan solcellssystem. Därefter simulerades påkoppling av System 1 för att 

komplettera elnätet. Sedan utvärderades optimum för orientering av System 2 i 

samproduktionen med System 1 för att skapa eventuella synergieffekter. Detta optimum 

simulerades fram genom att studera hur azimut- och tilt-vinklar för takanläggningarna 

påverkar området, och dessa optimala vinklar användes sedan i resterande simuleringar. I 

figur 11 nedan består solcellssystemet av både anläggningen vid bullervallen och 

takanläggningar kopplade till samma elnätssystem i HOMER för att illustrera hur olika 

uppsättningar kan simuleras samtidigt.  

 

Figur 11 Ett solcellssystem i HOMER Pro med 

två olika modulsystem 

Efter det att de optimala vinklarna hade identifierats analyserades den optimala storleken på 

System 2 för att nå en total andel förnybar elanvändning på 25 % vilket enligt avsnitt 2.3 är 

det maximala för ett vanligt distributionsnät.  

Utöver detta genomfördes simuleringar för hela solcellssystemet inkluderat både System 1 

och System 2 med optimala vinklar och beläggning. Sedan ökades storleken på System 2 för 

att studera konsekvensen då den teoretiska maxgränsen om 25 % inte skulle existera. Även 

prisökningar simulerades för att kunna konstatera hur solcellssystemet skulle kunna bidra till 

ökad kundnytta. Simuleringarna som genomfördes sammanfattas i tabell 4. 
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Tabell 4 Metodik för HOMER-simuleringarna 

Simulering nr Beskrivning 

Referensfall Skapa ett referensfall då lasten endast är kopplad till elnätet, utan någon solenergi 

1 Området försörjs av System 1 samt av elnät 

2 Finna optimala azimut på System 2 för att komplettera System 1 

3  Finna optimal mängden beläggning av System 2 för att tillsammans med System 1 

nå 25 % andel förnybar elkonsumtion i området 

4 Finna total överproduktion från de hushåll som investerat i System 2 

5 Området försörjs av både System 1, System 2 på X % av hushållen samt av elnätet 

6 Området försörjs av både System 1, System 2 på 2*X % av hushållen samt av 

elnätet 

 

När simuleringarna genomfördes i HOMER antogs det att investeringskostnaderna för 

solcellerna adderas till investeringskostnaden för husen. Ett annat alternativ hade varit att 

addera investeringskostnader samt O&M till energikostnaden per kWh för Fornby, vilket 

dock skulle resultera i att elkostnaden per kWh alltid blir högre än i referensfallet. Genom att 

inte inkludera investeringskostnaden blev det enklare att i efterhand genomföra 

investeringskalkyler, och det fanns möjlighet att studera hur en minskad energikostnad kan 

leda till en eventuell positiv investeringskalkyl.  

Avslutningsvis genomfördes en känslighetsanalys där parametrar som elpris, kalkylränta, 

investeringskostnad et cetera varierades för att utvärdera hur en förändring av dessa påverkar 

kundnyttan av solcellssystemet. 

4.2.4 Resultatparametrar 

Efter genomförda simuleringar i HOMER fanns möjlighet att analysera ett flertal olika 

resultatparametrar och grafer för systemet. Vissa av dessa fästes större vikt vid än andra i 

analysen av resultaten, framförallt mängden producerad el, såld el och köpt el, samt 

genomsnittlig energikostnad och den totala andelen förnybar el i systemet. 

För en mer utförlig förteckning och beskrivning av resultatparametrar, se bilaga 10.  

4.2.5 Investeringskalkyl 

Utifrån de numeriska resultaten som erhålls från HOMER är det möjligt att göra en 

investeringskalkyl för investeringen. För att göra denna investeringskalkyl byggdes ett 

beräkningsprogram i MATLAB. I programmet beräknas investeringens storlek och utifrån 

förändringar i energikostnader genomförs en investeringskalkyl där nuvärde, nettonuvärde 

och annuitet beräknas. Livslängden på anläggningarna varieras i figurerna utifrån det faktum 

att marknaden idag anser att livslängden på dagens teknik troligtvis är längre än 25 år. Den 

varierande livslängden i figurerna medför att återbetalningstid och annuitet kan bestämmas för 

varje enskild livslängd. Dock pekas värdet för livslängden 25 år ut i figurerna. I 

investeringskalkylen används nuvärde, nettonuvärde och annuitet. En närmare beskrivning av 

detta återfinns i bilaga 5. 
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4.2.6 Modellens begränsningar 

Simuleringarna i HOMER medförde vissa begränsningar. Det var exempelvis inte möjligt att 

simulera en konstant ökning av elpris från år till år. Istället inkluderades elprisökningar 

genom en genomsnittlig ökning som tar hänsyn till Energimyndighetens prisprognoser.  

4.3 Metod: Prognostisering 
Att prediktera solcellsproduktion är komplicerat och i litteraturstudien presenterad i avsnitt 

2.5 blev det tydligt att generering av precisa prognoser kräver stora mängder data samt 

avancerad teknik. För prognostisering i denna studie återskapades därför inte hela modeller, 

utan effektprofiler genererades med motsvarande RMSE som en verklig modell hade medfört.  

RMSE är ett mått på hur mycket den prognostiserade effekten avviker från den verkliga, men 

i de studier som presenteras i avsnitt 2.5.2 anges felet i förekommande fall i watt istället för 

procent. I denna studie sattes RMSE relativt den nominella effekten på anläggningen, vilket 

resulterade i ett procentuellt RMSE. Denna metod möjliggjorde enklare jämförelser mellan 

modellerna. 

Hybridmodellen av Yang m.fl (2014) är den modell som uppvisade lägst RMSE för 

prognostisering av solinstrålning och därmed produktion vilket kan ses sammanfattande i 

tabell 5. 

Tabell 5 RMSE för olika typer av modeller. RMSE mäts i effekt och sätts i detta fall relativt en maxeffekt på 5 
kWp. I den nedre raden förtydligas det om modeller prognostiserar generering av solel eller klarhetsindex  

Modell ANN Fuzzy logic ARIMA(2,1,2) Hybridmodell 

RMSE (%) >15 > 13,9 > 24,85 >7 

Mål för 

prognostisering 

Produktion Klarhetsindex Klarhetsindex Produktion 

 

Det är därmed hybridmodellen som kommer ligga till grund för den funktionalitet på 

prediktionen som används i EMS-modellen.  

4.3.1 Anpassning av prognosmodell 

Prognostisering med hybridmodellen gjordes av Yang m.fl. (2014) i ett taiwanesiskt klimat. 

Funktionen kan inte översättas direkt till ett svenskt klimat eftersom klimaten skiljer sig åt 

och därmed är olika svåra att prediktera. I tabell 6 nedan kan RMSE-värden på månadsbasis 

från simuleringarna av Yang m.fl. (2014) studeras. 

Tabell 6 RMSE från Yang's hybridmodell som beräknats relativt storleken (5 kWp) på anläggningen i Taiwan och 
presenterats därför i [%] 

Månad Maj 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augusti 2012 

RMSE [%] 3,99 5,83 8,13 10,3 

Månad September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012 

RMSE [%] 6,55 6,08 6,06 6,56 

Månad  Januari 2013 Februari 2013 Mars 2013 April 2013 

RMSE [%] 8,62 8,06 7,73 6,09 
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För att kunna tillämpa modellen på ett svenskt klimat studerades först skillnaderna mellan 

klimaten. I Taiwan pågår tyfonsäsongen mellan juni och oktober och den brukar nå sin 

kulmen mellan juli och september (Saunders m.fl., 2015). I Yang m.fl. (2014) beskrivs 

svårigheten att prediktera effekt under tyfonsäsongen, vilket också märks i tabell 6 där RMSE 

ökar särskilt för augusti. Mycket molnighet som exempelvis stackmoln kan innebära problem 

med stora variationer i klarhetsindex. Därför ansågs det relevant för denna studie att jämföra 

molnigheten mellan de två länderna. Medelmolnighet för Sverige och Taiwan presenteras i 

tabell 7.   

Tabell 7 En jämförelse i medelmolnighet mellan Uppsala, Sverige och Taipei, Taiwan som visar att förutsättningarna 
för Hybridmodellen är annorlunda i Sverige 

Medelmolnighet  Januari April Juli  Oktober 

Uppsala, Sverige 

(SMHI, 2015) 

70-75 % 60-65% 55-60% 70-75% 

Taipei, Taiwan 

(WeatherSpark, 

2015) 

85-90% 85-90% 65-80% 65-85% 

 

Under vinterhalvåret i Taiwan är det ofta mulet men med lite nederbörd och överlag är 

medelmolnigheten högre i Taipei än i Uppsala. Yang m.fl. (2014) menar att förekomsten av 

tyfonsäsonger i Taiwan försvårar prediktionen, vilket dock inte är ett problem i ett svensk 

klimat. Detta innebär att modellen eventuellt skulle fungera bättre i Sverige än vad den för 

tillfället gör i Taiwan och därför ansågs det inte nödvändigt att göra några stora justeringar av 

RMSE.  I denna studie valdes dock RMSE till 8 % för prediktioner av solcellseffekt i Sverige 

med hybridmodellen. På detta sätt kommer inte de prognostiserade effektprofilerna att 

fungera bättre än vad som är möjligt. 

4.3.2 Metodik för prognostisering  

Eftersom syftet med detta projekt innefattar att undersöka hur användandet av prognoser av 

solcellsproduktion kan påverka utnyttjandet av ett solcellssystem återskapades inte själva 

hybridmodellen. Istället berörde prognoserna av elproduktionen i Fornby endast modellens 

funktionalitet, genom att det RMSE-värde (8 % i Sverige) som kännetecknar modellen 

användes. Därmed behandlades hybridmodellen som en ”Black-Box-modell” som levererar 

prognostiserade effektprofiler med ett RMSE-värde överensstämmande med hybridmodellen. 

För att skapa prognostiserade effektprofiler användes inledningsvis en MATLAB-funktion 

beskriven i System studies and simulations of distributed photovoltics in Sweden (Widén 

2010, s.41-48). För att kunna använda denna funktion behövdes solinstrålningsdata för både 

global och diffus solinstrålning samt data för positionens latitud och longitud. Även justering 

för aktuell tidszon genomfördes. Funktionen tog sedan hänsyn till solens rörelse över himlen 

och solpanelens tilt och azimut samt markunderlagets albedo för att generera en profil över 

den totala strålningen som träffar solmodulens yta under ett år.  

Därefter användes solinstrålningsdata från funktionen för att utifrån teknisk data skapa en 

effektprofil med uppmätt produktionsdata för en solcellsanläggning. Dessa uppmätta 

produktionsdata användes sedan till att skapa en prognostiserad effektprofil genom att fel 
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slumpvis adderades eller subtraherades från effektprofilen under de timmar det fanns en 

produktion. På årsbasis är dessa fel så pass stora att ge en avvikelse från uppmätta värden som 

motsvarar ett RMSE på 8 %. I figur 12 illustreras skillnaderna mellan de två effektprofilerna. 

Från figuren märks att modellen ibland gör överskattningar eller underskattningar och ibland 

fungerar bra. På årsbasis har modellen ett RMSE som överensstämmer med en svensk 

applicering av modellen skapad av Yang m.fl (2014). 

 

Figur 12 Riktig produktion från solcellssystem relativt 
produktion prognostiserad med hybridmodellen 

Den genererade prognosen över effektprofilen bedömdes fungera tillräckligt bra för att 

användas i utvärderingen av hur en prognosmodell påverkar systemstyrningen i ett EMS-

system. 
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4.4 Metod: EMS-system   
I den del av examensarbetet som behandlar EMS och prognosstyrning konstruerades en 

modell över ett EMS med energilager, laststyrning och möjlighet till prognostisering av 

elpriser, elanvändning och solcellseffekt. I denna modell utvärderades vilken typ av 

systemstyrning som ger störst ekonomiska besparingar för de boende i Fornby. 

Modellen representerar ett tänkt system i ett område med samma utformning som Fornby, och 

simuleringar görs med 2014 års data för elpriser och solinstrålning. Detta innebär att modellen 

utvärderar hur systemet hade fungerat och hur lönsamt det hade varit om det hade använts 

under år 2014. Eventuella komponentkostnader är dock justerade till förväntad prisnivå år 

2017. Modellens samtliga inparametrar redovisas i bilaga 8. 

4.4.1 Simuleringsprogram 

Det tänkta systemet modellerades i MATLAB. MATLAB är ett program skapat av 

MathWorks och används bland annat för numerisk analys, programmering, utveckling av 

algoritmer och dataanalys (MathWorks, 2015). 

MATLAB-modellen över EMS-systemet användes för att simulera funktion och framförallt 

ekonomiskt resultat för ett antal olika systemstyrningsmetoder. För att EMS-systemet skulle 

kunna utvärderas byggdes MATLAB-modellen med utgångspunkt i det system som 

presenterats i avsnitt 3.2. Modellen utgjordes av ett bassystem med solceller, last och 

anslutning till elnätet och till detta adderades komponenter som prognosmoduler, energilager 

och laststyrning beroende på vilken typ av systemstyrning som skulle analyseras. 

4.4.2 Modelluppbyggnad 

EMS-modellen integrerar vissa funktioner som är typiska för smarta elnät, i form av 

framförallt prognostisering och prognosstyrning av systemfunktioner, minimering av 

elkostnader baserat på styrningsscheman, energilager och i förekommande fall laststyrning. 

Modelluppbyggnaden baserades på ett antal system utan prognosstyrning (bassystem). Till 

dessa bassystem adderades sedan så kallade prognosmoduler, för att utvärdera hur olika 

kombinationer av prognoser påverkar systemens funktion och lönsamhet. 

Modellen har två olika delar: en del där alla prognoser görs (prognostiseringsdel), och en del 

som utgör själva systemet (systemstyrningsdel) där justeringar av energilagrets SOC, 

beräkningar av lastreduktion med mera görs för varje timme.  

Modellen konstruerades för att i första hand utvärdera styrningsscheman, vilket är 

anledningen till att simuleringarna framförallt behandlar EMS-system och inte smarta elnät 

som helhet. Elnätsrelaterade faktorer som nätspänningsnivåer, nätstabilitet, effektutjämning, 

reaktiv effekt-kompensering och liknande beaktas därför inte i modellen. 

Systemstyrning 

MATLAB-modellen konstruerades så att systemet skulle agera på samma sätt som ett 

”verkligt” system. Till att börja med läser modellen in prognoser för nästkommande dygn 

över elproduktion från solcellerna, elanvändning och elpriser, motsvarande GLPFS-delen av 

systemet. Efter detta bestäms CEMS ett styrningsschema för hela systemet för de kommande 
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24 timmarna, vilket i modellen representeras av att simuleringarna görs på dygnsbasis. 

Återkoppling till CEMS om exempelvis energilagrets SOC görs dock varje timme, liksom 

beräkningar av lastreduktion från energilager eller solceller. Den sammantagna 

systemstyrningen i EMS-systemet görs alltså på både tim- och dygnsbasis. 

EMS-systemet styrs efter en given systemstrategi som gäller för samtliga dagar som 

simuleringarna görs över. De systemstrategier, här kallade EMS-policys, som har definierats 

för EMS-systemet i denna studie beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4.5 nedan. 

Bassystem 

Modellen byggdes upp baserat på fyra olika system: ett referenssystem utan energilager och 

laststyrning, ett system med energilager som laddas med el från solceller, ett system med 

energilager som laddas med el från elnätet och ett system med laststyrning. Dessa bassystem 

kompletterades sedan med olika prognosmoduler. Bassystemen presenteras i tabell 8. 

Tabell 8 Bassystem för modelluppbyggnaden 

Bassystem Energilager Uppladdningsmetod Laststyrning 

Referens Nej - Nej 

A Ja El från solceller Nej 

B Ja El från elnät Nej 

C Nej - Ja 

Prognosmoduler 

Sex olika prognosmoduler inkluderades. Dessa var prognoser över solcellseffekt, 

elanvändning, elförsäljningspriser samt två olika prognoser över elpriser. All prognostisering 

gjordes på timbasis. I laststyrningssystemet inkluderades prognosmoduler från början, medan 

energilagersystemet stegvis kompletterades med flera prognosmoduler, för att utvärdera vilka 

typer av prognoser som fungerar bäst för optimering av systemet.  

Prognosmodulerna som användes presenteras i tabell 9. En mer utförlig beskrivning av 

prognosmodulerna återfinns i bilaga 6. Eventuella felaktigheter i prognostiseringarna har inte 

inkluderats i MATLAB-modellen, med undantag för prognoserna över solcellseffekt. Detta 

förklaras närmare i bilaga 6. 

Tabell 9 Lista över de prognosmoduler som används i modellen 

Modul Prognostisering av 

Lastmodul Elanvändning under nästkommande dygn 

Effektmodul Elproduktionsöverskott från solceller under nästkommande dygn 
Elprismodul 1 Tidpunkter med högst och lägst elpris under nästkommande dygn 

Elprismodul 2 Högsta och lägsta elpris under nästkommande dygn 

Försäljningsmodul Försäljningspriser för el från solceller under nästkommande dygn 

 

4.4.3 Komponenter i EMS-modellen 

EMS-modellens ingående komponenter är de som presenterades i avsnitt 3.2. Modellen är 

uppbyggd som en central EMS-enhet (CEMS) och ett distributionshanteringssystem (DMS), 

det vill säga de komponenter som fattar beslut om systemstyrning och skickar styrsignaler till 

reglerdonen i systemet. 
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EMS-komponenterna RTU och SEA skulle i ett verkligt system användas bland annat för att 

samla in data samt utvärdera systemfunktion och systemstatus. I EMS-modellen inkluderas 

RTU och SEA genom att det exempelvis görs kontinuerliga uppdateringar av aktuell SOC i 

energilagret. Andra RTU- och SEA-funktioner, som kontinuerlig justering av 

systemstyrningen baserat på återkoppling, inkluderas dock inte. Den huvudsakliga 

anledningen till detta är att det som undersöks är de alternativa styrningsmetodernas 

ekonomiska lönsamhet och möjligheter att öka egenanvändningen av el från solceller. RTU 

och SEA har ingen egentlig påverkan på dessa faktorer, åtminstone inte någon påverkan som 

kan inkluderas i modelleringen. 

Energilager (EES) och prognosmoduler (GLPFS) har tilldelats störst vikt vid modelleringen 

av EMS-komponenterna. Detta beskrivs mer utförligt nedan. 

Energilager 

Energilagret används framförallt för att lagra eventuellt överskott av el från solcellerna, när 

lastbehovet väl är tillgodosett. Det finns dock också möjlighet att ladda energilagret med el 

från elnätet och uppladdning sker då under natten eller morgonen när elpriserna är låga. 

Urladdning sker alltid under eftermiddag eller kväll. Schemaläggning av upp- och urladdning 

baseras i förekommande fall på prognoser över elpris och solcellseffekt vilket beskrivs 

närmare i bilaga 6 och 7. 

Det energilager som används i EMS-systemet består av litiumjonbatterier. Data och prestanda 

för energilagret baserades på vad som presenteras i avsnitt 2.4.2, med vissa justeringar som 

presenteras i detta avsnitt. 

Baserat på Luthander m.fl. (2015) är en typisk dimensionering för energilagret 1 kWh per 

1000 kWh elanvändning, men detta förutsätter att solcellsanläggningen också är 

dimensionerad efter detta. I fallet med Fornby är solcellsanläggningens effekt ungefär 0,2 

kWp/1000 kWh elanvändning. Eftersom anläggningen är liten i förhållande till områdets 

elanvändning antas det att produktionsöverskottet blir litet. Därför valdes energilagerstorleken 

till 70 kWh, motsvarande 0,5 kWh/kWp solcellseffekt, för att säkerställa att en stor del av 

energilagerkapaciteten utnyttjas. Energilagerstorleken varierades sedan i känslighetsanalysen. 

I syfte att minimera riskerna för överladdning eller för djupa urladdningar valdes lägsta 

tillåtna SOC till 20 %, och högsta tillåtna SOC valdes till 80 %. Detta motsvarar 60 % DOD. 

Energilagret används varje dag om det finns ett elproduktionsöverskott, alternativt om det är 

lönsamt att ladda upp batterierna med el från elnätet. Detta innebär att om laddningstillståndet 

är över 20 % under en dag kommer det att laddas ur till 20 % innan nästa dygn påbörjas. 

Upp- och urladdningstiderna för energilagret justerades till 4 respektive 2 timmar istället för 2 

timmar respektive 1 timme som beskrivet i Elforsk (2014). Korta upp- och urladdningstider 

innebär högre strömmar i energilagret, vilket ökar belastningen på energilagret och kan 

förkorta livslängden (Manimekalai m.fl., 2013). 

Cykelverkningsgraden för energilagret valdes till 90 %, även om den troligen är något högre i 

ett verkligt system (bilaga 1 till Elforsk, 2014). 
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Laststyrning 

Laststyrningen i systemet modellerades för ett enskilt hushåll, till skillnad från resten av 

EMS-modellerna. Anledningen till detta var att det inte fanns möjlighet i modellen att fördela 

de flyttade lasterna över ett större tidsintervall, utan alla laster för hela området skulle ha körts 

under samma en eller två timmar. Eftersom detta dels betraktades som orealistiskt och dels 

skulle kunna skapa problem på det lokala elnätet valdes att modellera laststyrningen för enbart 

ett hushåll. Modellen illustrerar dock, om än något förenklat, hur laststyrning baserat på 

prognostisering av elproduktion från solceller och elpriser fungerar och framförallt vilka 

problem som kan uppstå när prognoserna är felaktiga. 

Metodiken för modellering av laststyrning beskrivs kortfattat i avsnitt 4.4.5 och mer utförligt i 

bilaga 20. Lastprofilen som användes i simuleringarna för laststyrning var den ursprungliga 

icke-justerade lastprofilen (se avsnitt 4.1.4). Solcellsanläggningen i modellen hade en 

toppeffekt om 3 kWp. För att kunna jämföra systemet med ett system utan laststyrning 

användes ett referensfall: ett hushåll där el från en likadan solcellsanläggning i första hand 

används till att täcka lastbehovet och i andra hand säljs till elnätet.  

Laststyrningen inkluderade tre styrbara laster: diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Data 

för elanvändning för de tre apparaterna hämtades från Castillo-Cagigal m.fl. (2011). 

Utgångspunkten för laststyrningen var antagandet att diskmaskinen används varje dag och 

tvättmaskin och torktumlare används varannan dag. Vidare måste tvättmaskin och torktumlare 

användas under två på varandra följande timmar. 

4.4.4 Ekonomiska parametrar för EMS-systemet 

Ekonomisk lönsamhet 

EMS-system kan se väldigt olika ut och innefatta många olika komponenter. Det är därför 

svårt att göra uppskattningar av investeringskostnader, vilket medför att ingen egentlig 

investeringskalkyl för hela systemet kan göras. Istället beräknades systemets lönsamhet 

genom att totala elkostnader över ett år summerades, i vissa fall inklusive kostnader för 

energilager. Skillnaden i totala elkostnader för system med och utan EMS, energilager och 

laststyrning jämfördes, och denna jämförelse användes som en indikation på vad som bör vara 

en maximal investeringskostnad för EMS-systemet. 

Lönsamheten för energilager utvärderades genom att simuleringarna gjordes både med och 

utan kostnader för energilager, och dessa resultat jämfördes sedan med avseende på totala 

kostnader.  

Investeringskostnader 

Investeringskostnader och investeringskalkyl för solcellsanläggningen vid bullervallen 

behandlas i avsnitt 4.2 och inkluderas inte i modelleringen av EMS-systemet. I denna 

modellering utvärderas istället hur lönsamhet för ett existerande solcellssystem påverkas av 

användning av EMS, energilager, prognosstyrning och laststyrning. Ingen investeringskostnad 

för själva EMS-systemet, det vill säga komponenter, installation, drift och underhåll, 

inkluderades heller.  
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Investeringskostnaden som användes för energilagret var 3900 SEK/kWh. Ingen 

initialkostnad användes utan den totala kostnaden fördelades över energilagrets livslängd, så 

att varje energilagercykel tilldelades en kostnad 𝐶𝐸𝐸𝑆,𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙  per cykel [SEK/cykel],  

𝐶𝐸𝐸𝑆,𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 =
𝐶𝐸𝐸𝑆,𝑘𝑊ℎ ∗ 𝐸𝐸𝐸𝑆

𝑇𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟
       (5) 

𝐶𝐸𝐸𝑆,𝑘𝑊ℎ  är investeringskostnaden för energilagret [SEK/kWh], 𝐸𝐸𝐸𝑆 är 

energilagerkapaciteten [kWh] och 𝑇𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟  är energilagrets livslängd [antal cykler]. 

I modellen räknas även delvisa cykler som fulla cykler. Det innebär att även om enbart 

exempelvis 20 % av energilagret används under en dag så kommer detta att belastas med en 

kostnad motsvarande en full cykel. Anledningen till detta är att resultaten kan ses som ett 

”worst-case-scenario”, och att ett verkligt system med säkerhet skulle ha lägre kostnader än 

systemet som modelleras här. 

Det antogs att det skulle vara möjligt att fördela investeringskostnaden för energilager på 

huskostnaderna i Fornby på samma sätt som för solcellsanläggningen. Resultaten från 

modellen beräknades dock både med och utan energilagerkostnader, för att jämföra vilken 

påverkan kostnaden har på det ekonomiska resultatet. 

Systemets livslängd 

Livslängd för EMS-systemet definierades inte. Eftersom de flesta komponenter i systemet är 

IT-baserade antogs dock att systemet har en lång livslängd. Andra komponenter i systemet 

utöver solceller, elkraftkomponenter och energilager är framförallt mätare och reglerdon. 

Dessa antogs vara så pass billiga och enkla att byta ut att det inte fästes någon större vikt vid 

livslängden för dessa. 

Livslängden för energilagret valdes till 4000 cykler, även om 8000 cykler är möjligt med 60 

% DOD enligt CellTech (2015). Detta för att energilagret i ett verkligt system med stor 

säkerhet kommer att bibehålla önskad kapacitet över 4000 cykler, om den faktiska livslängden 

uppskattas till 8000 cykler. Ingen degradering av energilagrets funktion över tid inkluderades. 

Kostnader, köpt el 

Köppriset på el för simuleringarna över EMS-systemet baserades på spotpriset hos Nord Pool 

för år 2014 inklusive avgifter (se avsnitt 4.1.2). 

Kostnader för elcertifikat beräknades baserat på genomsnittliga data från Energimyndigheten 

(2012). Under 2010-talet har elbolagens påslag för elcertifikat på kundernas elpris varit 

omkring 3 öre/kWh (Energimyndigheten 2012, s. 15), och därför har 0,03 SEK/kWh lagts till 

elpriset i EMS-modellen. 

Intäkter, producerad el 

Intäkter från såld el beräknades baserat på spotpris enligt vad som har beskrivits ovan i avsnitt 

4.1.3. Det spotpris som användes är för år 2014. Till detta adderades intäkter från elcertifikat 

för all elproduktion från solcellsanläggningen. Möjlighet till skattereduktion för såld 

överskottsel inkluderades inte i EMS-modellen. 
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Data för elcertifikatspriser hämtades från Svensk Kraftmäkling (2015) och veckovisa priser 

för elcertifikat år 2014 användes för att beräkna den ekonomiska ersättningen. För den externa 

hanteringen av elcertifikaten reducerades intäkterna från elcertifikat med 10 %. 

4.4.5 EMS-policys 

I litteraturen om EMS används ofta begreppet EMS-policy för att beskriva hur systemet 

balanserar exempelvis försäljning och lastförsörjning för att maximera systemnyttan. I denna 

studie används ”EMS-policy” för att beskriva de system som konstruerades med 

utgångspunkt i bassystemen och prognosmodulerna som presenterades i avsnitt 4.4.2. 

Samtliga EMS-policys baserades på att egenanvändning av el från solcellsanläggningen ska 

maximeras och kostnader för inköpt el från nätet ska minimeras, och utformades även för att 

undersöka hur prognostisering kan användas för att optimera systemstyrningen. 

I detta avsnitt beskrivs de tre alternativa systemkonfigurationer samt sex alternativa EMS-

policys som undersökts i denna studie. En sammanfattning av samtliga system och EMS-

policys återfinns i tabell 10. Styrningen av energilagret och hur lastbehovet tillgodoses 

anpassas efter hur den producerade elen hanteras, vilket framgår nedan. 

Det ska påpekas att EMS-policy 3, som behandlar laststyrning, inte har modellerats lika 

utförligt eller på samma sätt som övriga EMS-policys. Denna EMS-policy inkluderades 

framförallt för att utvärdera systemets prognostiseringsfunktion för laststyrning, men ger 

samtidigt indikationer om vilka fördelar laststyrning kan innebära för enskilda hushåll.  

Tabell 10 Sammanfattning av EMS-policys 

System Optimering EMS-policy Beskrivning 

Referens Nej - El från solceller går först till lasten, sedan till elnätet. 

Inget energilager eller laststyrning. 

A Nej - El från solceller går först till lasten, sedan till 
energilager, sedan till elnätet. 

A Ja 1 Optimering av system A med elprismodul 1 och 

försäljningsmodul. 

B Nej - El från solceller går först till lasten, sedan till elnätet. 
Energilagret laddas med el från elnätet. 

B Ja 2a Optimering av system B med elprismodul 1 och 2. 

B Ja 2b Optimering av system B med effektmodul. 

B Ja 2c Optimering av system B med elprismodul 1, 

elprismodul 2 och effektmodul. 

B Ja 2d Optimering av system B med elprismodul 1, 

elprismodul 2, effektmodul och försäljningsmodul. 

C Ja 3 Laststyrning med lastmodul, elprismodul 1 och 

effektmodul. 

 

Referenssystem 

I referenssystemet förekommer varken energilager eller laststyrning. Producerad el från 

solcellerna används i första hand för att försörja lasten, i andra hand säljs den till nätet. 
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System A 

I system A laddas energilagret enbart med el från solceller. Ingen prognosstyrning används 

utan systemet styrs efter de förutsättningar som gäller för respektive timme. 

Producerad el från solcellerna används för att försörja lasten, eventuellt överskott lagras i 

energilagret i första hand och säljs till elnätet i andra hand. 

Urladdning av energilagret sker kl. 18 varje kväll, när elanvändningen i området antas vara 

hög. 

EMS-policy 1 

EMS-policy 1 kan sägas vara en optimering av System A med avseende på hur 

elproduktionsöverskottet från solcellerna ska hanteras. 

I början av varje dag beräknas om det är mer lönsamt att lagra produktionsöverskott från 

solceller i energilagret för att använda det senare, lagrings- och växelriktarförluster inräknade, 

eller att sälja det till elnätet. 

Den tidpunkt då energilagret ska laddas ur bestäms genom elprisprognoser, så att energilagret 

används när elpriset är som högst under dygnet.  

System B 

I System B laddas energilagret med el från elnätet. Ingen prognosstyrning används. 

Producerad el från solcellerna används i första hand för att försörja lasten, i andra hand säljs 

den till nätet. 

Uppladdningen av energilagret startar kl. 2 på natten när elanvändningen i området antas vara 

låg. Urladdning av energilagret sker kl. 18 varje kväll, när elanvändningen i området antas 

vara hög.  

EMS-policy 2a 

EMS-policy 2a använder prognostisering av elpriser för att optimera System B. Optimeringen 

görs baserat på beräkningar om det är lönsamt att använda el från elnätet för att ladda 

energilagret, baserat på skillnaden i elpris över varje dygn och med hänsyn till förluster i 

elkraftkomponenter och energilager. 

Om skillnaderna i elpris är tillräckligt stora sker full uppladdning av energilagret under 

dygnets lågprisperioder, och urladdning sker under dygnets högprisperioder. 

EMS-policy 2b 

I EMS-policy 2b används el från både elnät och solceller för att ladda energilagret. Vidare 

använder EMS-policy 2b prognostisering av solcellseffekt och elanvändning för att optimera 

System B. 

Optimeringen baseras på prognoser av total överskottsproduktion som kan lagras i 

energilagret, det vill säga hur mycket av solcellernas el som återstår när lastbehovet är täckt. 

Resterande energilagerkapacitet laddas med el från elnätet. På detta sätt används el både från 
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elnätet och från solceller för att ladda energilagret, så att energilagrets maximala SOC nås 

varje dag. 

Uppladdningen med el från elnätet startar kl. 2 på natten när elanvändningen i området antas 

vara låg. Urladdning av energilagret sker kl. 18 varje kväll, när elanvändningen i området 

antas vara hög. 

EMS-policy 2c 

I EMS-policy 2c används tre prognosmoduler för att optimera system B: elprismodul 1, 

elprismodul 2 och effektmodulen. Därmed kan EMS-policy 2c sägas vara en kombination av 

EMS-policy 2a och 2b. 

I EMS-policy 2c görs alltså prognoser i två steg: 

 Systemet beräknar om det är lönsamt att ladda energilagret med el från elnätet med 

hänsyn till förluster i elkraftkomponenter och energilager. Baserat på skillnaden i 

elpriser under en dag beslutar systemet om energilagret ska laddas med el från elnätet 

eller inte.  

 Utifrån prognoser över hur mycket el från solcellerna som kommer att gå till 

energilagret under dygnet, beräknas den resterande mängden el som ska köpas från 

nätet under dygnet för att ladda energilagret fullt. 

Om det inte är lönsamt att ladda energilagret med el från elnätet, laddas det istället med 

eventuellt produktionsöverskott från solcellerna. 

Uppladdning av energilagret med el från elnätet sker under dygnets lågprisperioder, och 

urladdning sker under dygnets högprisperioder. 

EMS-policy 2d 

EMS-policy 2d använder även försäljningsmodulen, utöver de moduler som används i EMS-

policy 2c. Optimeringen av systemet görs alltså dels utifrån beräkningar om det är lönsamt att 

ladda energilagret med el från elnätet, dels hur mycket el som måste köpas in från elnätet för 

att ladda det fullt utöver eventuellt produktionsöverskott, dels om det är mer lönsamt att lagra 

produktionsöverskott från solcellerna än att sälja det till nätet. 

System C/EMS-policy 3 

I System C, där laststyrning tillämpas, används EMS-policy 3. Denna policy innefattar 

prognostisering av elproduktionsöverskott, elpriser och elanvändning för laststyrning av tre 

hushållsapparater: diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Utgångspunkten för EMS-policy 

3 är att hushållsapparater i första hand ska drivas av överskottsel från solceller, i andra hand 

körs när elpriset är som lägst under dygnet. 

Laststyrningen modellerades genom att styrbara laster under kvällstid identifierades baserat 

på apparaternas elanvändning. Därefter justerades lastprofilen så att den reducerades med 

respektive apparats elanvändning under kvällstid, och motsvarande elanvändning adderades 

istället under dagtid eller nattetid. 
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Till skillnad från övriga EMS-policys görs simuleringarna för EMS-policy 3 enbart för ett 

hushåll och med den ursprungliga (icke-justerade) lastprofilen, eftersom modellen för 

laststyrning är begränsad och inte tillåter att flyttade laster fördelas över en tidsperiod. 

4.4.6 Simuleringsmetodik 

Simuleringar med EMS-modellen gjordes för samtliga system och EMS-policys, och i de fall 

energilager inkluderades i systemet gjordes simuleringar både med och utan kostnader för 

energilager. Samtliga simuleringar gjordes över ett helt år och därefter beräknades de totala 

kostnaderna för köpt el från nätet, samt genomsnittliga elpriser med och utan EMS. 

I simuleringarna med EMS-modellen användes först uppmätta data för både 

prognostiseringsdelen och systemstyrningsdelen (se avsnitt 4.4.2). Resultaten beräknades 

därmed för prognosprofiler med 0 % fel, för att utvärdera hur ett optimalt system skulle 

fungera. Påverkan av prognostiseringsfel utvärderades sedan i separata simuleringar, där 

prognoser med 8 % RMSE-fel (se avsnitt 4.3.2) användes i prognostiseringsdelen och 

uppmätta data användes i systemstyrningsdelen. De relativa förändringarna i totalkostnader 

för prognoser med och utan fel jämfördes. Prognosfelens påverkan på systemstyrningen 

utvärderades också i samband med detta. 

I bilaga 9 presenteras ett översiktligt flödesschema över hur EMS-modellen konstruerades i 

MATLAB. I bilaga 20 redovisas utförliga beskrivningar av modellens olika algoritmer, steg 

för steg. 

Kontroll av modellens funktionalitet 

MATLAB-modellens funktionalitet utvärderades kontinuerligt i takt med att modellen 

byggdes upp, genom bedömningar av resultatens rimlighet och kontroll av att de 

begränsningar som definierades inte överskreds. Exempel på sådana begränsningar är lägsta 

och högsta tillåtna SOC för energilagret, energilagrets upp- och urladdningstider samt att 

summan av reducerade och adderade laster vid laststyrning måste vara lika med noll. Vidare 

kontrollerades att summan av elproduktionen från solceller och köpt el från elnätet över ett 

dygn motsvarade summan av elförbrukning, såld el och el lagrad i energilagret, 

verkningsgrader inkluderade. 

En mer detaljerad verifiering av modellen, med exempel från systemstyrningen, återfinns i 

bilaga 18. 

4.4.7 Resultatparametrar 

EMS-modellen genererade ett flertal resultat som användes för att utvärdera systemfunktionen 

och ekonomisk lönsamhet för olika EMS-policys. Resultaten gäller för år 2014 men antogs 

vara representativa för ett liknande system år 2017. 

I modellen lagrades värden på timbasis för alla dagar i den önskade simuleringsperioden och 

för alla systemkomponenter. Det innebär att när simuleringarna väl var avslutade kunde data, 

grafer och momentanvärden extraheras över vilken tidsperiod som helst för att visa på 

exempelvis trender och specifika systembeteenden. 
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De utparametrar som användes för att dra slutsatser om systemfunktion och ekonomisk 

lönsamhet inkluderar totala kostnader för köpt el, styrningsschema för laststyrning samt 

energilagrets status inklusive SOC, uppladdning och urladdning under årets alla timmar. 

Vidare användes resultaten från EMS-modellen för att beräkna total egenanvändning av 

solcellsel samt genomsnittliga elpriser med och utan EMS för varje dygn. Dessa beräkningar 

beskrivs i bilaga 11.  

4.4.8 Tolkning av resultat 

När EMS-modellens utparametrar hade sammanställts jämfördes de olika systemens 

funktionalitet med avseende på totala kostnader för el och eventuellt energilager samt 

egenanvändning av el, och därefter analyserades resultaten. Tolkningen gjordes utifrån både 

numeriska och grafiska resultat. En mer ingående analys av resultaten gjordes genom 

känslighetsanalys, vilket gav indikationer om hur optimeringen påverkas av variationer i 

centrala parametrar. 

4.4.9 EMS-modellens begränsningar  

En begränsning i EMS-modellen är att ingen kontinuerlig justering av systemstyrningen görs 

om prognoserna skulle visa sig vara felaktiga. I verkliga system skulle styrning och 

övervakning via RTU och SEA vara centrala för systemfunktionen, särskilt eftersom 

elproduktionsprognoserna har ett RMSE-fel på 8 % och styrningen därmed måste korrigeras 

kontinuerligt.  

I modellen gjordes justeringen av energilagrets SOC timmen efter att upp- eller urladdning 

har skett. Denna fördröjning kan medföra att energilagret inte hinner laddas ur under vissa 

dagar, om urladdningen påbörjas sent på dygnet. Detta beror på att även om energilagrets 

SOC överförs till efterföljande dygn, fortsätter inte eventuella urladdningscykler mellan dygn. 

Alla energilagercykler i modellen tilldelades samma kostnad, det vill säga kostnad 

motsvarande en full cykel. I ett verkligt system påverkar grundare energilagercykler 

livslängden relativt lite jämfört med djupare cykler, så grunda cykler borde ha en lägre 

kostnad. Någon sådan justering görs inte i EMS-modellen. 

Energilagret kan inte laddas ur när solcellerna producerar el, för att förhindra att energilagret 

laddas upp och ur samtidigt i modellen. I ett verkligt system skulle detta inte vara möjligt, så 

någon sådan begränsning skulle inte behövas. För EMS-modellens funktion var det dock en 

nödvändig begränsning. 

Beräkningar av totala systemkostnader kan vara något missvisande, på grund av det låga antal 

cykler som har använts för energilagrets livslängd. Ett verkligt energilager skulle potentiellt 

kunna klara av dubbelt så många cykler som energilagret i modellen. Samtidigt reduceras 

risken att beräkningar i modellen skulle resultera i allt för ”optimistiska” resultat, det vill säga 

lägre totalkostnader än för ett verkligt system. 

Simuleringarna gjordes med 2014 års data men med energilagerkostnader motsvarande 2017 

års prisnivåer. Anledningen till detta var att all data för år 2014 var kända, och att konstruera 

faktiska prognosmodeller för att prognostisera solinstrålning, elpriser med mera för år 2017 
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gick utanför syftet med denna studie. Det är därmed inte helt säkert att resultaten från 

modellen motsvarar de resultat som skulle ha erhållits med data för år 2017. 

Ytterligare begränsningar i modellen kommer av de förenklingar som har gjorts i fråga om 

prognostiseringar samt framtagning av elpriser och försäljningspriser, med mera. Modellen 

hade kunnat utformas för att ta större hänsyn till prognostiseringsfel, och fel kunde även ha 

lagts till i prognoserna för elpriser och elanvändning. På grund av att prognostiseringsfelen för 

dessa prognoser antogs vara låga togs dock ingen hänsyn till eventuella sådana fel.   
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras först resultaten från simuleringar av solcellssystemet, följt av 

resultaten från simuleringar av EMS-systemet.  

5.1 Resultat: Solcellssystem 
I detta avsnitt presenteras numeriska resultat från simuleringarna av solcellssystemen samt 

utvalda figurer som visar på skillnader mellan olika systemuppbyggnader. De numeriska 

resultaten i tabellerna är resultat från simuleringarna i HOMER medan figurerna är skapade i 

MATLAB. Investeringskalkylen redovisas i figurerna där återbetalningstid och annuitet 

framgår för de olika systemuppsättningarna.   

Efter sammanställning av resultaten gjordes en känslighetsanalys där konsekvenserna av 

varierande investeringskostnad på bullervall, ökning av elpris, införande av skattereduktion 

och varierande kalkylränta undersöktes. Känslighetsanalysen presenteras i avsnitt 5.1.2. 

5.1.1 Simuleringsresultat 

Simuleringarna genomfördes enligt tabell 4 i avsnitt 4.2.3 och resultaten presenteras enligt 

samma struktur. 

Referensfall 

Referensfallet bestod av 150 hushåll kopplade till elnätet utan något solcellssystem. Det 

innebär att all elektrisk last i hushållet försörjs av köpt el från elnätet. Resultaten från 

simuleringarna kan studeras i tabell 11 nedan.  

Tabell 11 Resultat för simuleringar av referensfall utan solcellssystem 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

0 677 300 677 300 0 

 

Kostnad per år 

[Kr/år] 

Energikostnad 

[Kr/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

NPC 

[kr/25år] 

719 800 1,06 0 15 891 000 

 

Energikostnaden för en kilowattimme i genomsnitt under året var 1,06 SEK. Det som uttrycks 

som NPC i tabell 11 motsvarar områdets kostnad för köpt elektricitet under den totala 

livslängden för en solcellsanläggning med hänsyn till inflation och kalkylränta. Då området 

inte har någon egen elgenerering säljs ingen el till elnätet. Andelen förnybar energi i området 

är också lika med noll. 

Simulering 1 – Påkoppling av solcellsanläggning vid bullervallen 

Vidare simulerades anslutning av ett solcellssystem vid bullervallen i Fornby. Simuleringen 

resulterade i följande resultat presenterade i tabell 12. 
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Tabell 12 Resultat från simulering av påkoppling av solcellsanläggning vid bullervall 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

132 400 576 400 677 300 28 900 (22 % av 
prod.) 

 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

NPC 

[SEK/25år] 

598 400 0,85 18,4 15,3 13 212 000 

 

Energikostnaden reducerades med 0,21 SEK/kWh relativt Referensfallet och av den el som 

genererades i anläggningen användes 78 % i området medan 22 % såldes till elnätet. Vidare 

genomfördes en investeringskalkyl för bullervallen. Den minskade energikostnaden på 

årsbasis sattes relativt referensfallet för att kunna beräkna återbetalningstid och annuitet. Först 

genomfördes dock en justering av energikostnaden. I HOMER går det endast att inkludera 

ersättning för elcertifikat för den el som säljs till nätet, men i Sverige kan hela den förnybara 

produktionen erhålla elcertifikaten tack vare elmätaren som har installerats för att mäta all 

produktion. För att ta hänsyn till detta multipliceras mängden egenproducerad el som används 

i hushållen med elcertifikatsersättningen 0,09 SEK/kWh. Denna intäkt fördelades sedan ut på 

totala lasten och därmed erhölls det avdrag som ska göras från energikostnaden. Beräkningen 

finns mer utförligt beskriven i bilaga 12. Den nya energikostnaden beräknades till 0,836 

SEK/kWh. Därefter genomfördes en investeringskalkyl vars resultat presenteras i figurerna 13 

och 14. 

 

Figur 13 Återbetalningstid för solcellsanläggningen vid bullervallen. 
Beräknad återbetalningstid markeras med röd ring i figuren. 

Vid en investeringskostnad på 17 SEK/W för anläggningen har återbetalningstiden för de 

boende i Fornby beräknats till 18,5 år, vilket finns markerad med en röd ring i figur 13. 

Annuiteten går att studera i figur 14 och där visas att med en livslängd på 25 år beräknas 
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annuiteten till 31 188 SEK. Om livslängden är längre än återbetalningstiden i figur 14 

kommer annuiteten vara positiv och därmed en lönsam investering. 

 

Figur 14 Annuitet för investeringen i solcellsanläggningen beroende 

på livslängd. Röd ring i figuren markerar annuitet givet en 
livslängd om 25 år. 

Simulering 2 – Optimal takinstallation 

I denna simulering bekläddes 10 % av hushållen med varsin uppsättning av System 2 för att 

komplettera System 1. Solel producerades alltså både från anläggningen vid bullervallen och 

från takanläggningarna. Samtliga takanläggningar gavs samma azimut och tilt och varierades 

därför tillsammans för att kunna finna den optimala vridningen för hela systemet.  

Orienteringen varierades från -70º till 70º och lutningen på takanläggningarna varierades från 

10º till 55º. Nedan presenteras i tabellform med färgvariationer resultaten över hur 

produktionen, mängden köpt el, mängden såld el, energikostnad, andelen förnybar energi och 

egenanvändningen förändrades med takanläggningarnas inställning. Det optimala resultatet 

utan taklutningsrestriktioner är markerat med vit kant. Det optimala resultatet anpassad till 

taklutningen 20º markeras med svart kant. 

I tabell 13 visas den elektriska genereringen från endast takanläggningarna och hur den 

förändrades beroende på hur tilt och azimut valdes. Maximal generering observerades vid 

azimut 0º och tilt 45º. 
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Tabell 13 Totala mängden energi genererad [MWh/år] av System 2 med en nominell effekt om 45 kW 

55 40,1 42,4 44,4 46,2 47,6 48,6 49,1 49,4 49,0 48,3 47,2 45,7 43,9 41,8 39,5 

50 40,8 43,0 45,0 46,8 48,1 49,1 49,7 49,8 49,5 48,8 47,7 46,2 44,5 42,4 40,2 

45 41,3 43,5 45,4 47,1 48,4 49,4 49,9 50,0 49,8 49,1 48,0 46,6 44,9 42,9 40,8 

40 41,7 43,8 45,6 47,2 48,5 49,4 49,9 50,0 49,8 49,1 48,1 46,8 45,1 43,2 41,3 

35 42,0 43,9 45,6 47,1 48,3 49,2 49,7 49,8 49,5 48,9 48,0 46,7 45,2 43,4 41,6 

30 42,2 43,9 45,5 46,8 47,9 48,7 49,1 49,3 49,0 48,4 47,6 46,4 45,0 43,5 41,8 

25 42,3 43,8 45,1 46,3 47,3 47,9 48,3 48,5 48,3 47,8 47,0 46,0 44,8 43,4 41,9 

20 42,2 43,5 44,6 45,6 46,4 46,9 47,3 47,4 47,2 46,8 46,2 45,3 44,3 43,1 41,9 

15 42,0 43,0 43,9 44,6 45,3 45,7 46,0 46,0 45,9 45,6 45,1 44,4 43,6 42,7 41,7 

10 41,7 42,3 42,9 43,5 43,9 44,2 44,4 44,4 44,3 44,1 43,8 43,3 42,7 42,1 41,4 

Tilt/ 
Azimut 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

 

I tabell 14 nedan kan mängden köpt elektricitet från elnätet studeras. Området köpte in minst 

mängd elektricitet vid azimut -10º och -20º vid en lutning på 40º. Från färgskalorna kan 

studeras att det optimala resultatet drog sig mot en negativ azimut.  

Tabell 14 Köpt el från elnätet [MWh/år] som varierar med inställningarna på System 2 och kompletterar 
System 1.  

55 558 557 556 556 555 555 555 556 556 556 557 557 558 558 559 

50 557 557 556 556 555 555 555 555 556 556 556 557 558 558 559 

45 557 556 556 555 555 555 555 555 556 556 556 557 557 558 559 

40 557 556 556 555 555 555 555 555 555 556 556 557 557 558 559 

35 557 556 556 555 555 555 555 555 555 556 556 557 557 558 559 

30 557 556 556 556 555 555 555 555 556 556 556 557 557 558 558 

25 557 557 556 556 556 555 555 556 556 556 556 557 557 558 558 

20 557 557 556 556 556 556 556 556 556 556 556 557 557 558 558 

15 557 557 557 557 556 556 556 556 556 557 557 557 558 558 558 

10 558 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 558 558 558 

Tilt/ 
Azimut 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

 

All generering som inte användes i området behandlades som överskott. I tabell 15 nedan 

visas mängden såld el till elnätet som varierade med hur takanläggningarna installerades. 

Maximal försäljning observerades då takanläggningarna var riktade rakt söderut med 45º 

lutning likt då genereringen var som högst. Taklutningen i denna studie har valts till 20º vilket 

innebär att försäljningen är mindre än vad den maximalt skulle kunna vara om takens lutning 

vore brantare.  
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Tabell 15 Mängden såld el till elnätet [MWh/år] som varierar med inställningarna på System 2 och som 
kompletterar System 1 

55 49,1 50,7 52,7 53,5 54,6 55,5 56,1 56,5 56,4 56,1 55,5 54,6 53,4 51,9 50,4 

50 49,6 51,2 52,6 53,9 55,0 55,8 56,4 56,7 56,7 56,4 55,8 54,9 53,7 52,4 50,8 

45 50,0 51,5 52,9 54,1 55,2 56,0 56,5 56,8 56,8 56,5 55,9 55,1 54,0 52,7 51,2 

40 50,4 51,8 53,1 54,3 55,2 56,0 56,5 56,8 56,7 56,5 55,9 55,1 54,1 52,9 51,6 

35 50,7 52,0 53,2 54,2 55,1 55,8 56,3 56,5 56,5 56,2 55,7 55,0 54,1 53,0 51,7 

30 50,9 52,1 53,1 54,1 54,9 55,5 55,9 56,1 56,1 55,8 55,4 54,8 54,0 53,0 51,9 

25 51,0 52,1 53,0 53,8 54,5 55,0 55,4 55,5 55,5 55,3 55,0 54,4 53,7 52,9 51,9 

20 51,1 52,0 52,7 53,3 53,9 54,4 54,7 54,8 54,8 54,6 54,3 53,9 53,3 52,6 51,9 

15 51,1 51,8 52,3 52,8 53,3 53,6 53,8 53,9 53,9 53,8 53,6 53,2 52,8 52,3 51,7 

10 51,0 51,4 51,8 52,2 52,5 52,7 52,8 52,9 52,9 52,8 52,7 52,4 52,1 51,8 51,4 

TTilt/ 
Azimut 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

 

Energikostnaden för områdets visade sig också variera med azimut och tilt för 

takinstallationerna. Inledningsvis skedde en övergripande minskning av energikostnaden vid 

installationen av solcellssystemet och likt mängden köpt el från nätet uppvisade 

energikostnaden en tendens till att ha sitt optimum då takanläggningarna var vridna något 

österut (negativ azimut). Detta åskådliggörs i tabell 16 nedan. 

Tabell 16 Energikostnaden [SEK/kWh] som varierar med vridning och tilt på System 2 

55 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 

50 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 

45 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 

40 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 

35 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 

30 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 

25 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 

20 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 

15 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

10 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Tilt/ 
Azimut 

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 

Vidare studerades egenanvändningen av den genererade elen, genom att den egengenererade 

elen från System 1 och 2 som användes i hushållen sattes relativt hushållets totala elektriska 

last. Detta kan studeras i tabell 17. Om lutningen på modulen är 20º är egenanvändningen som 

störst då azimut är mellan 0º och 20º öster om söder. Optima för utformningen för maximal 

egenanvändning är alltså beräknat så att takanläggningarna borde vridas något österut under 

de givna förutsättningarna. 
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Tabell 17 Illustrerar hur total egenanvändning av solel i systemet varierar 
med takanläggningarnas azimut och tilt [%] 

55 18,2 18,3 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 

50 18,3 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,4 18,3 18,2 18,1 18,0 

45 18,3 18,4 18,4 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,0 

40 18,3 18,4 18,4 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,0 

35 18,3 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,1 

30 18,3 18,4 18,4 18,5 18,5 18,5 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 

25 18,3 18,3 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 

20 18,2 18,3 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,3 18,3 18,2 18,2 18,1 

15 18,2 18,3 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,2 18,1 18,1 

10 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 

Tilt/ 
Azimut 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

 

Utifrån ovanstående tabeller 13-17 blev det tydligt att det optimala för energikostnaden, 

minskade elköp och egenanvändning vore om takanläggningarna riktades något österut, det 

vill säga att de har negativ azimut. Tilt för takanläggningarna antogs inte vara möjlig att ändra 

på grund av den antagna taklutningen utan är konstant 20º. Om det däremot är möjligt att 

justera lutningen kan förutsättningarna för anläggningarna göras bättre.  

I resterande simuleringar med bullervall och takanläggningar tillsammans anpassades 

konfigurationen på solcellssystemen efter tabell 18 nedan, om inget annat anges i texten. 

Tabell 18 visar att takanläggningarna hanterades som komplement till systemet vid 

bullervallen och delades upp i två olika stora delar, riktade i två olika riktningar. 

Tabell 18 Konfiguration av takanläggningarna 

System Bullervall X % av 

takanläggningarna 

(Tak 1) 

(1-X) % av 

takanläggningarna 

(Tak 2) 

Tilt [º] 30 20 20 

Azimut [º] 60 -10 -20 

 

Simulering 3 – Maximal storlek på takanläggningssystem 

I denna simulering varierades storleken och konfigurationen på System 2 som komplement till 

System 1 för att studera när det totala solcellssystemet överskred en förnybarhetskvot om 25 

%. Detta antogs vara en övre gräns för hur mycket solel ett distributionsnät klarar av (se 

avsnitt 2.3 samt bilaga 1). 
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Tabell 19 Variation av storlek på takanläggning för att finna maximal takeffekt 

Effekt Tak 1 

[kW] 

Effekt Tak 2 

[kW] 

Total takeffekt 

[kW] 

Andel 

takbeläggning [%] 

Andel förnybart 

[%] 

21 21 42 9,3 23,7 
24 21 45 10 24,0 

24 24 48 10,7 24,4 

27 24 51 11,3 24,8 

27 27 54 12 25,1 
30 27 57 12,7 25,5 

30 30 60 13,3 25,8 

 

Simuleringen, vars resultat återges i tabell 19, visade att om takanläggningar med en total 

effekt om 54 kW installerades, där hälften monterades med en azimut om -10º och hälften om 

-20º, uppgick andelen förnybar energi på distributionsnätet till 25,1 %. 

Simulering 4 – Ett hushåll med en takanläggning 

För att beräkna överproduktionen för ett hushåll med en takanläggning genomfördes 

simuleringar med endast ett hushåll som last. Solelproduktionen från anläggningen vid 

bullervallen togs inte med i dessa simuleringar. Simuleringarna genomfördes för en 3 kW-

anläggning med azimut -10º och resultaten presenteras i tabell 20. 

Tabell 20 Simuleringsresultat från takanläggning på ett hushåll med azimut -10º 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

3 153 3 373 4 511 

 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

1 951 0,425 47,8 26,6 

 

Energikostnaden justerades enligt bilaga 12 och det nya beräknade värdet blev 0,405 

SEK/kWh. Takanläggningen sålde el till elnätet motsvarande 62 % av elproduktionen. 

Återbetalningstiden för en takanläggning bestämdes till 18,7 år och annuiteten för 

investeringen med 25 års livslängd beräknades till 541 SEK. 

Simulering 5 – System 1 kompletterat med 12 % takbeläggning 

I tabell 21 och 22 nedan presenteras resultat från simuleringar av hela systemet i Fornby, med 

både bullervall och takanläggningar. Takanläggningarna konfigurerades utifrån resultaten i 

Simuleringarna 2 och 3 för att ge det optimala tillskottet och vara maximalt användbart. 
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Tabell 21 Totala mängden genererad solel från de tre olika anläggningarna 

System Bullervall Tak 1 Tak 2 

Producerad el 

[kWh] 

132 400 28 370 28 170 

 

Tabell 22 Resultat från HOMER-simuleringen 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

189 000 552 500 677 300 60 500 

 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

NPC 

[SEK/25år] 

559 300 0,758 25,1 19,0 12 348 000 

 

En justering av energikostnaden genomfördas på samma sätt som i simulering 1 enligt bilaga 

12: ersättning för elcertifikat för hela elproduktionen subtraherades först och därefter 

adderades ersättning för enbart den el som genereras från anläggningen vid bullervallen och 

används direkt i området. Detta eftersom Riksbyggen inte skulle erhålla ersättningen från 

elcertifikaten från takanläggningarna samt att hela produktionen i bullervallssystemet ska 

erhålla ersättning i form av elcertifikat för all generering. 

Den nya energikostnaden beräknades till 0,748 SEK/kWh. Utifrån denna energikostnad 

genomfördes en investeringskalkyl. I investeringskalkylen togs hänsyn till den totala 

investeringen för både anläggningen vid bullervallen och takanläggningarna. 

Återbetalningstiden sänktes till 17,9 år och annuiteten för investeringen med en livslängd på 

25 år var 45 268 SEK. 

I figur 15 och 16 visas produktion från System 1 och 2 samt elektrisk last från simuleringar i 

HOMER. Figurerna illustrerar tillskottet takanläggningarna hade till den totala produktion 

och hur den förändrade den totala effektprofilen. I figur 15 visas att om takens (gula) och 

bullervallens produktion (lila) adderades skapades den röda kurvan, som breddades mot 

förmiddagen. Den största nyttan av installation av takanläggningarna var alltså att en större 

del av lasten på förmiddagar kunde täckas. I figur 16 visas den totala lasten (röd) relativt den 

totala produktionen (grön) över tid. 
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Figur 15 Total genererad elektrisk effekt i systemet [kW]. Gult = Effekt från takanläggningar, Lila = Effekt från 
anläggningen vid bullervallen, Rött = Total förnybar elgenerering 

 

Figur 16 Total elektrisk last och total elanvändning i systemet [kW]. Rött = Total elektrisk last, Grönt = Total 
förnybar elgenerering 

 

Simulering 6 – System 1 kompletterat med 24 % takbeläggning 

I framtida elnät är det inte otänkbart att elnätet kan hantera en större andel intermittent el. 

Därför simulerades en situation där mängden hushåll med takanläggningar fördubblades för 

att ge ett ökat tillskott av egenproducerad el. De nya takanläggningarna adderades till nya tak 

med azimut 0º och -30º då dessa vinklar fortfarande gav liknande låga energikostnader i 

simulering 2 enligt tabell 23. Konfigurationen av hela solcellsystemet kan studeras i tabell 23. 

Tabell 23 Konfiguration av system med bullervall och 24 % av hushållen är belagda med 
takanläggningar 

System Bullervall Tak 1 Tak 2 Tak 3 Tak 4 

Effekt [kW] 137 27 27 27 27 

Tilt [º] 30 20 20 20 20 

Azimut [º] 60 0 -10 -20 -30 

 

Nedan redovisas resultaten från HOMER-simuleringen där konfigurationen undersöktes. Den 

simulerade produktionen från de olika anläggningarna beräknades till vad som redovisas i 

tabell 24. Resultatet från simuleringen redovisas i tabell 25. 
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Tabell 24 Totala mängden genererad solel från de fem olika anläggningarna 

System Bullervall Tak 1 Tak 2 Tak 3 Tak 4 

Producerad el 

[kWh] 

132 400 28 400 28 400 28 200 27 800 

 

Tabell 25 Resultat från HOMER-simuleringen 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

245 200 536 900 677 300 100 000 

 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

NPC 

[SEK/25år] 

526 000 0,677 30,9 21,4 11 611 000 

 

På samma sätt som i Simulering 5 genomfördes en justering av energikostnaden eftersom 

hushållen redan har erhållit elcertifikat för sin elproduktion och Riksbyggen kan inte få 

ersättningen en gång till för den el de levererar ut till nätet. Den nya energikostnaden 

beräknades till 0,672 SEK/kWh. Investeringskalkylen resulterade i en återbetalningstid på 

18,1 år och en annuitet på 53 820 SEK vid en livslängd på 25 år. 

5.1.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen berörde hur investeringen påverkades av olika typer av förändringar. De 

olika scenariona som testades listas nedan: 

Endast System 1 

 Varierad investeringskostnad på bullervall 

 Minskat elproduktionsöverskott i systemet 

 Ökat elpris 

 Endast försäljning till elnätet 

 Skattereduktion på bullervall 

 Förändring av kalkylränta 

 Färre hushåll kopplade till solcellssystemet 

Endast System 2 

 Skattereduktion på takanläggningsproduktion 

Både System 1 och 2 

 Varierad storlek, tilt och azimut på takanläggning 

Varierad investeringskostnad på bullervall 

Denna känslighetsanalys baserades på Simulering 1 som beskriver ett system med hushåll, 

solcellsanläggning vid bullervallen och elnätsanslutning. Investeringskostnaden för 
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anläggningen varierades i syfte att undersöka vad detta skulle ha för inverkan på 

återbetalningstid och annuitet. Samtliga resultat finnas att studera i figurerna 17 och 18. 

 

Figur 17 Känslighet för återbetalningstiden vid olika 
investeringskostnader för anläggningen vid bullervallen 

Från figur 17 kan märkas att återbetalningstiden minskade när investeringskostnaden var 

lägre. Om investeringen var dyrare än cirka 22 SEK/Wp lyckades inte investeringen bli 

lönsam innan livslängden för anläggningen var uppnådd. Detta åskådliggörs också i figur 18 

där annuiteten blev negativ för en anläggning som kostade 23 SEK/Wp. Dock visade det sig 

att en sådan investering också skulle kunna bli lönsam om livslängden förlängdes med ett år. 
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Figur 18 Känslighet för annuiteten vid olika 
investeringskostnader för anläggningen vid bullervallen 

Minskat elproduktionsöverskott i systemet 

En simulering genomfördes för att undersöka konsekvensen av att bullervallssystemet 

minskade i storlek för att överskottet från det inte skulle överstiga 5 %. Från effektvarierande 

simuleringar i HOMER samt begränsningen om 5 % bestämdes den nominella effekten för 

anläggningen vid bullervallen till 60 kWp. Simuleringsresultaten presenteras i tabell 26. 

Tabell 26 Resultat för HOMER-simulering med en systemstorlek om 60 kWp vid bullervallen 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

58 000 624 000 677 300 2 980 (5,14 % av 

prod.) 

 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

NPC 

[SEK/25år] 

660 100 0,967 8,4 8,1 14 574 000 

 

Detta gav en överskottsförsäljning om 5,14 % av produktionen och gav en ny beräknad 

energikostnad enligt bilaga 12 på 0,960 SEK/kWh. Återbetalningstiden för detta system 

bestämdes till 18,1 år och annuiteten till 14 815 SEK vid en livslängd om 25 år. 

Ökat elpris 

Utifrån en situation med endast System 1 genomfördes en känslighetsanalys där elpriset 

ökade årligen med 1,5 % från år 2017 och förbi livslängden. Detta gjorde det möjligt att 

studera konsekvensen av att äga och utnyttja ett system vid stigande elpriser. 

Återbetalningstiden vid ett årligt ökat elpris om 1,5 % beräknades vara 16,5 år. Annuiteten 
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beräknades till 53 180 SEK vilket är en ökning av lönsamheten relativt vad som simulerades i 

Simulering 1 där elpriset inte ökade.  

Det genomfördes även ett test där spotpriset ökades med 5 % under ett år. Initialt var 

energikostnaden i Referensfallet 1,06 SEK/kWh. Vid simuleringen av nytt referensfall med 

det nya elpriset uppvisades en ny energikostnad om 1,082 vilket motsvarar en ökning om 2,07 

%. När samma variation genomfördes med ett anslutet bullervallssystem var initiala 

energikostnaden 0,836 SEK/kWh. Då elpriset ökade, ökade också den genomsnittliga 

energikostnaden till 0,849 SEK/kWh vilket motsvarar en ökning om 1,56 %. Den faktiska 

ökningen av de boendes elpris var alltså mindre då området använde sig av ett solcellssystem.   

Endast försäljning till elnätet 

I denna simulering undersöktes konsekvensen av att solcellsanläggningen vid bullervallen 

skulle vara ansluten till elnätet utan att de boende i Fornby skulle få möjligheten att använda 

den genererade elektriciteten. Detta innebär att investeringen skulle återbetalas genom 

försäljning av all energi som anläggningen genererar. Säljpriset sattes lika med spotpriset. För 

att skapa något bättre förutsättningar för anläggningen antogs elpriset öka enligt 

energimyndighetens prognos med 1,5 % per år samtidigt som det adderades intäkter för 

elcertifikat med 0,09 SEK/kWh för den totala genereringen. Som i tidigare simuleringar 

genomfördes en investeringskalkyl för att bestämma återbetalningstiden för anläggningen som 

visas i figur 19 över nettonuvärdet.  

 

Figur 19 Visar återbetalningstiden för anläggningen om all 

producerad el säljs till elnätet, antaget att intäkter från såld el ökar 
med 1,5 % varje år. Intäkt för elcertifikat är inkluderat.  

Under dessa förutsättningar för elförsäljning förlängdes återbetalningstiden markant från 16,5 

till 52,8 år. I det fall då elpriset inte skulle öka från år till år beräknades återbetalningstiden till 

92,4 år vilket innebär att investeringen aldrig skulle bli lönsam då livslängden är orimlig. 

Skattereduktion på bullervall 

Det utfördes en simulering som beskriver konsekvensen då bullervallen skulle uppfylla 

kraven för skattereduktion. Detta är ett teoretiskt scenario eftersom osäkerheten för 
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skattereduktionen är stor efter 2018 och att bullervallen inte uppfyller de satta kraven för att 

kunna ta del av skattereduktion. De extra 0,60 SEK/kWh adderades till försäljningspriset på 

den överskottsel som såldes till nätägaren.  

Produktionen skulle vara densamma som i Simulering 1, därför redovisas endast de 

ekonomiska parametrarna i tabell 27: 

Tabell 27 Ekonomiska resultatparametrar från HOMER vid införande 
av skattereduktion som adderats till säljpriset av el. 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

NPC 

[SEK/25år] 

581 000 0,823 12 828 000 

 

Efter att energikostnaden beräknades om enligt bilaga 12 på grund av elcertifikatshanteringen 

blev den nya energikostnaden 0,809 SEK/kWh.  I en situation där anläggningen vid 

bullervallen skulle uppnå kraven för skattereduktion beräknades återbetalningstiden till 16,2 

år och annuiteten till 45 855 SEK. 

Förändring av kalkylränta 

Det bedömdes även intressant att undersöka hur en varierad kalkylränta skulle påverka ett 

bullervallssystem med investeringskostnaden 17 SEK/W. Kalkylräntan i referensfallet var 

initialt satt till 3 % men i känslighetsanalysen varierades den från 2-6 %. Resultat återfinns i 

figur 20. 

 

Figur 20 Känslighet för återbetalningstiden vid olika kalkylräntor 

Om kalkylräntan skulle stiga till 6 % skulle en investering i bullervall med en livslängd på 25 

år inte längre vara lönsam. 

Färre hushåll anslutna till solcellssystemet 

En analys genomfördes för att studera konsekvensen av att färre antal hushåll skulle anslutas 

till bullervallssystemet. Resultaten finns att studera i tabell 28.  
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Tabell 28 Resultat från HOMER-simuleringen med 70 hushåll 

PV produktion 

[kWh/år] 

Köp från nät 

[kWh/år] 

Last 

[kWh/år] 

Sålt till nät 

[kWh/år] 

132 400 247 000 316 000 60 530 (45,7 % 

av prod.) 

 

Kostnad per år 

[SEK/år] 

Energikostnad 

[SEK/kWh] 

Andel förnybart 

[%] 

Egenanvändning 

[%] 

235 000 0,626 34,5 22,7 

 

Andelen förnybart steg till 34,5 % vilket överskrider den teoretiska maxgränsen. 

Energikostnaden skulle däremot sänkas mer än tidigare till 0,606 SEK/kWh efter avdrag av 

inkomst från elcertifikat för hela produktionen enligt bilaga 12. Återbetalningstiden för 

anläggningen skulle bli 19,8 år och annuiteten för 25 års livslängd är 23 346 SEK vilket är 

sämre än vad som uppvisades i Simulering 1.  

Skattereduktion på ett hushåll med endast System 2 

Det genomfördes en känslighetsanalys där endast ett hushåll med dess takanläggning samt 

dess koppling till nätet simulerades. I säljpriset var skattereduktion inkluderad för att studera 

inverkan på investeringskalkylen. Enligt simuleringen skulle den genomsnittliga 

energikostnaden vara 0,24 SEK/kWh vilket innebar en förkortning återbetalningstiden för 

takanläggningen till 14,2 år och gav en annuitet på 1233 SEK. I simuleringarna inkluderades 

ersättning för elcertifikat enbart för överskottsel, det vill säga el som inte användes i hushållet. 

Varierad storlek, tilt och azimut på takanläggningar 

I nedanstående känslighetsanalys simulerades produktionen från bullervallen med 

kompletterande uppsättning av System 2. System 2 varierades med fyra olika storlekar av 

takanläggningar. I figur 21 nedan är storlekarna varierade så att den översta bilden motsvarar 

10 % takbeläggning, den andra 20 %, den tredje 40 % och den fjärde 60 %. Figuren visar hur 

mängden köpt el från elnätet varierade med storlek på takanläggning samt tilt och azimut. 
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Figur 21 Variation av tilt och azimut för fyra olika stora takanläggningar som kompletterar bullervallen. De olika 

storlekarna är 10 %, 20 %, 40 % och 60 % beläggning av hustaken och går från minst till störst uppifrån och ner. 
Värdena på y-axeln är tilt 10º – 55º (nerifrån och upp) och y-axeln azimut -90º till 90º (vänster till höger). 
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Figur 21 visar hur modulernas azimut och tilt kan varieras för att minimera mängden köpt el 

från elnätet. När storleken på anläggningen ökade förändrades optimum för tilt och azimut, 

och optima för minimerade inköp från elnätet varierade med konfigurationen av azimut och 

tilt. Det innebär att takanläggningarna bör placeras olika beroende på hur stor effekt som 

installeras.  

När endast 10 % av taken täcktes med 3 kW-anläggningar återfanns optimum i något östlig 

rikting, azimut -10º. Om storleken på systemet ökade letade sig optimum mer och mer mot en 

västlig riktning. 

En annan observation utifrån figur 21 är att gradienten inte är lika tydlig över simuleringarna 

med de större anläggningarna. Färgerna har en starkare variation för mindre takanläggningar 

vilket innebär att vid en viss storlek spelar inte konfigurationen så stor roll längre. Ytterligare 

laster kommer inte att kunna täckas vilket innebär att mängden el köpt från elnätet till slut inte 

kan minska mer.  

5.1.3 Sammanställning av resultat från olika solcellssystem 

Nedan i tabell 29 sammanställs de olika resultaten som berör olika systemkonfigurationer 

med olika ersättningar och storlekar. Den högra kolumnen är den procentuella förändringen 

av energikostnaden relativt referensfallet utan något solcellssystem. 

Tabell 29 Sammanställning av resultat av de olika uppsättningarna av solcellssystemen. Kolumnen ΔLCOE är 
beräknad relativt referensfallet utan solcellssystem. 

 Investering 

[SEK] 

Produktion 

[kWh] 

Återbetalningstid 

[år] 

Annuitet  

[SEK] 

Egenkonsumtion 

[%] 

ΔLCOE 

[%] 

Endast 

bullervall 

(BV) 

2 329 000 132 400 18,5 29 282 15,3 -21,1 

BV, endast 

till nät 
2 329 000 132 400 52,8 - 0 0 

BV + 

skattered. 
2 329 000 132 400 16,2 45 855 15,3 -23,7 

BV, 70 hus 2 329 000 132 400 19,8 23 346 22,7 -42,8 
BV+ 12 % 

av taken 
3 139 000 189 000 17,9 45 268 19,0 -29,4 

BV + 24 % 

av taken 
3 949 000 245 000 18,1 53 820 21,4 -36,6 

BV, 5 % 

överskott 
1 020 000 58 000 18,1 14 815 8,1 -9,4 

Ett tak 45 000 3 150 18,7 541 26,6 -61,8 
Ett tak + 

skattered. 
45 000 3 150 14,2 1 233 26,6 -77,4 
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5.2 Resultat: EMS 

I detta avsnitt presenteras numeriska resultat från simuleringarna av EMS-systemen. Utvalda 

figurer som visar på skillnader i systemstyrningen för olika EMS-policys presenteras i bilaga 

14. Resultaten analyseras i kapitel 6.2. Därefter diskuteras resultat, begränsningar och 

felkällor i kapitel 7.2 och slutligen presenteras en slutsats i kapitel 8. 

Efter sammanställning av resultaten gjordes en känslighetsanalys där fyra olika parametrar 

varierades för några av systemen som använder EMS-policys, för att undersöka hur 

parametervariationer påverkade resultaten. Känslighetsanalysen presenteras i avsnitt 5.2.2. 

I samband med simuleringarna av EMS-systemet gjordes även en verifiering av EMS-

modellen. I verifieringen, som återfinns i bilaga 18, utvärderades EMS-modellens funktion 

och hur modellen hanterar systemstyrningen.  

5.2.1 Simuleringsresultat 

Beskrivningen av de prognosmoduler som har använts i systemoptimeringen återfinns i 

avsnitt 4.4.2, tabell 9. De EMS-policys som utvärderades i simuleringarna är de som 

presenterades i avsnitt 4.4.5, tabell 10. 

Tabell 30 i detta avsnitt visar resultaten för samtliga system och EMS-policys. I tabell 30 är 

resultaten presenterade i procentuell förändring relativt referensfallet och färgkodade med rött 

och grönt. Grön färg indikerar en förbättring jämfört med referenssystemet och röd färg 

indikerar en försämring. Ju starkare färg desto större är den relativa förändringen. Utförliga 

resultattabeller för varje system och EMS-policy återfinns i bilaga 13. 

I de simulerade systemen har prognoserna inte några fel, det vill säga verkliga 

solinstrålningsdata har använts i modellens prognostiseringsdel som beskrivet i avsnitt 4.4.6. 

Därmed visar tabell 30 resultaten för ett system där prognoserna är så lika de data som 

används för systemstyrningen som möjligt. Dessa resultat används som utgångspunkt för 

känslighetsanalys och resultatanalys i det fortsatta. En jämförelse med ett system där 

prognoserna över solcellseffekt innehåller ett fel presenteras i avsnitt 6.3, där 

prognostiseringsfelets påverkan på systemstyrningen diskuteras. 

Tabell 30 Sammanställning av resultat från simuleringarna 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad K1 

(inkl. energilager-

kostnader) 

Total kostnad K2 

(exkl. energilager-

kostnader) 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 

150 villor 
562 615 SEK 562 615 SEK - 16,02 % 25,40 % 

System A + 1,54 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

EP 1 + 1,54 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

System B + 4,44 % + 0,02 % 364 0 % 0 % 

EP 2a + 0,72 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2b + 3,59 % – 0,83 % 364 + 6,43 % – 18,66 % 

EP 2c + 1,82 % – 0,88 % 223  + 6,43 % – 18,78 % 

EP 2d + 1,82 % – 0,88 % 223  + 6,43 % – 18,78 % 

Referenssystem 
1 villa 

- 2 336 SEK - 26,91 % 62,02 % 

System C/EP 3 - – 3,51 % - + 8,88 % – 5,43 % 
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Tabell 30 visar att samtliga system med energilager resulterade i högre totala kostnader än 

referenssystemet. Om kostnader för energilager inte inkluderades i systemkostnaderna 

uppnåddes högre kostnadsreduktioner ju fler prognosmoduler som användes i systemet. 

Av de system som använde energilager gav EMS-policy 2a bäst ekonomiskt resultat relativt 

referensfallet, om energilagerkostnader räknades med. De bästa ekonomiska resultaten om 

energilagerkostnader inte räknades med gavs av EMS-policy 2c och 2d. 

Totala kostnader för systemet med EMS-policy 2c och 2d beräknades till 572 876 SEK per år 

om energilagerkostnader inkluderades, ungefär 10 000 SEK högre än referenssystemet. Om 

energilagerkostnader inte inkluderades uppgick totalkostnaden för systemet till 557 657 SEK, 

ungefär 5000 SEK lägre än referenssystemet. Egenanvändningen av el med EMS-policy 2d 

beräknades till 17,05 %, det vill säga 6,43 % mer än i referensfallet. 

Tabell 30 visar också att störst relativ reduktion av elkostnader (3,51 %) uppnåddes om ett 

EMS-system med laststyrning, EMS-policy 3, användes. EMS-policy 3 ökade också 

egenanvändningen av el markant, utan att elförsäljningen minskade i särskilt stor 

utsträckning. Detta system undersöktes dock enbart för en enskild villa och är därmed inte 

direkt jämförbart med övriga EMS-policys. 

De totala kostnaderna med EMS-policy 3 beräknades till 2 254 SEK per år, 82 SEK lägre än 

referenssystemet. Om samtliga villor i Fornby skulle ha en solcellsanläggning om 3 kWp och 

tillämpa EMS-policy 3 skulle alltså de totala kostnadsreduktionerna uppgå till 12 300 SEK 

jämfört med referenssystemet. Egenanvändningen av el med EMS-policy 3 beräknades till 

29,30 %, det vill säga 8,88 % mer än i referensfallet. 

Utöver tabell 30 och ovanstående beräkningar gjordes ytterligare ett antal beräkningar i 

MATLAB-modellen: 

 Den totala elproduktionen från solceller i simuleringarna beräknades till 145 700  kWh 

med verkningsgrad för solcellerna om 15,24 %. 

 För ett bostadsområde med 150 villor som försörjs direkt av elnätet, det vill säga utan 

solceller, energilager, laststyrning och EMS, beräknades elkostnaderna till 714 300 

SEK per år. Kostnadsreduktionen för EMS-policy 2c och 2d jämfört med detta system 

beräknades till ungefär 21,7 %, motsvarande 155 000 SEK per år, 

energilagerkostnader medräknade. 

 För en enskild villa som försörjs direkt av elnätet beräknades elkostnaden till 4 748 

SEK per år. Kostnadsreduktionen för EMS-policy 3 jämfört med detta system 

beräknades till ungefär 52,5 %, motsvarande ungefär 2500 SEK per år. 
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5.2.2 Känslighetsanalys 

Utifrån resultatsammanställningen i tabell 30 gjordes känslighetsanalyser för fyra parametrar 

som antogs vara viktiga för EMS-systemens ekonomiska lönsamhet och optimeringen av 

systemen. Syftet med känslighetsanalysen var att jämföra hur de olika optimeringsmetoderna 

påverkas av förändringar i förutsättningarna för systemstyrningen. 

De EMS-policys som användes i känslighetsanalysen var referenssystemet, EMS-policy 1, 

EMS-policy 2a och EMS-policy 2d. Detta för att inkludera ett referenssystem utan 

energilager, ett system där energilager enbart laddas med el från solceller, ett system där 

energilager enbart laddas med el från elnätet samt ett system där energilager laddas med el 

från både elnät och solceller. 

EMS-policy 3 inkluderades inte i känslighetsanalysen. Detta beror på att detta system skiljde 

sig från övriga system bland annat med avseende på den lastprofil som användes. Dessutom 

berörde två av fyra parametrar i känslighetsanalysen energilagrets egenskaper, och i EMS-

policy 3 inkluderades inget energilager. 

Val av parametervariationer 

De fyra parametrar som varierades i känslighetsanalysen var antalet hushåll i området 

(scenario 1a och 1b), försäljningspriser för el från solceller (scenario 2a och 2b), energilagrets 

investeringskostnad (scenario 3a och 3b) och energilagrets storlek (scenario 4a och 4b). I 

tabell 31 återfinns en sammanställning av parametervariationerna i känslighetsanalysen. 

Förklaringar till de parametervariationer som har valts återfinns i bilaga 15. 

Tabell 31 Parametrar som justeras i känslighetsanalysen, deras ursprungliga värde och de nya värden som 
parametrarna tilldelas 

Parameter Ursprungligt värde Variation a Variation b 

Antal hushåll [st] 150 st 70 200 
Försäljningspris el [SEK/kWh] Cirka 0,48 Cirka 0,3 Cirka 1,18 

Energilagrets kostnad [SEK/kWh] 3900 1700 7500 

Energilagrets storlek [kWh] 70 30 140 

 

Resultat av känslighetsanalysen 

Tabell 32 visar det sammanfattade resultatet från känslighetsanalysen. I tabellen har samtliga 

resultat angivits i procentform, som representerar kostnadsökning eller kostnadsminskning 

relativt totalkostnader för referenssystemet i varje scenario. Detta för att de beräknade 

totalkostnaderna för referenssystemet skiljer sig åt mellan simuleringarna, exempelvis när 

antalet hushåll i systemet ökar eller minskar. I och med att resultaten beräknades som relativa 

förändringar var det möjligt att göra jämförelser mellan olika scenarion i känslighetsanalysen 

och det ursprungliga scenariot som presenterades i avsnitt 5.2.1. 

Resultaten för total kostnad och egenanvändning av el från solceller i tabell 32 är färgkodade 

med rött och grönt. Grön färg indikerar en förbättring jämfört med det ursprungliga scenariot 

(scenario 0, se även tabell 30) och röd färg indikerar en försämring. Ju starkare färg desto 

större är den relativa förändringen. Grå färg indikerar att ingen förändring av resultatet 

uppnåddes. 
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Fullständiga numeriska resultat från känslighetsanalysen återfinns i bilaga 16. Resultatet av 

känslighetsanalysen analyseras i avsnitt 6.2.2 nedan. För att förenkla analysen av resultaten 

används K1 för att beteckna totala kostnader inklusive energilagerkostnader och K2 för att 

beteckna totala kostnader exklusive energilagerkostnader. 

Tabell 32 Resultat av känslighetsanalysen för EMS-modellen. Alla resultat är angivna i procentuell förändring 
relativt totala kostnader, egenanvändning av el och såld PV-el i referenssystemet för varje scenario. 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad K1 

(inkl. energilager-

kostnader) 

Total kostnad K2 

(exkl. energilager-

kostnader) 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

     

Scenario 0: Ursprungligt scenario     

EP 1 + 1,54 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

EP 2a + 0,72 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 1,82 % – 0,88 % 223  + 6,43 % – 18,78 % 

     

Scenario 1a: Minskat antal villor     

EP 1 + 5,57 % – 3,35 % 272 + 13,73 % – 14,18 % 

EP 2a + 1,96 % – 0,14 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 6,04 % – 3,44 % 289 + 13,73 % – 14,18 % 

     

Scenario 1b: Ökat antal villor     

EP 1 + 0,95 % – 0,48 % 166 + 4,61 % – 21,38 % 

EP 2a + 0,51 % – 0,04 % 64 0 % 0 % 
EP 2d + 1,18 % – 0,51 % 196 + 4,61 % – 21,38 % 

     

Scenario 2a: Lägre försäljningspris för el    

EP 1 + 1,47 % – 0,81 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

EP 2a + 0,69 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 1,74 % – 0,84 % 223 + 6,43 % – 18,78 % 

     

Scenario 2b: Högre försäljningspris för el    

EP 1 + 0,01 % 0 % 1 + 0,06 % – 0,08 % 

EP 2a + 0,76 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 0,43 % – 0,04 % 37 + 0,06 % – 0,12 % 

     

Scenario 3a: Lägre energilagerkostnader    

EP 1 + 0,19 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

EP 2a + 0,29 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 0,30 % – 0,88 % 223 + 6,43 % – 18,78 % 

     

Scenario 3b: Högre energilagerkostnader    

EP 1 + 3,73 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 
EP 2a + 1,44 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 4,32 % – 0,88 % 223 + 6,43 % – 18,78 % 

     

Scenario 4a: Lägre energilagerkapacitet    

EP 1 + 0,64 % – 0,37 % 196 + 2,87 % – 8,35 % 

EP 2a + 0,28 % – 0,02 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 0,77 % – 0,39 % 223 + 2,87 % – 8,31 % 

     

Scenario 4b: Högre energilagerkapacitet    

EP 1 + 3,18 % – 1,57 % 196 + 11,99 % – 35,04 % 

EP 2a + 1,45 % – 0,10 % 64 0 % 0 % 

EP 2d + 3,76 % – 1,65 % 223 + 11,92 % – 35,00 % 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten och känslighetsanalyserna från kapitel 5. I avsnitt 6.1 görs 

en analys av solcellssystemet i Fornby utifrån simuleringarna i HOMER och 

investeringskalkylerna. Därefter analyseras resultaten från simuleringar av EMS-systemet, 

inklusive den genomförda känslighetsanalysen, i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 återfinns en 

utvärdering av vilken påverkan eventuella prognostiseringsfel har på systemstyrningen och 

resultaten för EMS-systemet. 

6.1 Analys: Solcellssystem 

6.1.1 Solcellsanläggning vid bullervallen 

Genom att integrera bostadsområdet Fornby med ett solcellssystem blir det möjligt att kunna 

generera el för sin egen elanvändning. Simuleringarna visade hur solcellsanläggningen vid 

bullervallen skulle kunna sänka den genomsnittliga energikostnaden med 0,22 SEK/kWh på 

årsbasis, jämfört med ett bostadsområde utan solcellsystem. Andelen förnybart vid en sådan 

installation beräknades till 18,4 % vilket är acceptabelt ur elnätssynpunkt, med tanke på de 

stora variationer som kan uppstå i och med användning av intermittenta energikällor. 

Solcellssystemet skulle också medföra att 15,3 % av elen som används i Fornby är producerad 

på plats vilket bidrar till ett minskat beroende av elnätet. 

Investeringskostanden för anläggningen på 17 SEK/W skulle innebära en investering om 2,33 

miljoner SEK (~16000 SEK/hushåll) med en återbetalningstid på 18,5 år. Efter att 

återbetalningstiden uppnåtts kommer området Fornby relativt andra områden utan 

solcellssystem att göra en vinst i form av ett lägre elpris.  Från känslighetsanalysen kunde det 

observeras att investeringen inte skulle hinna bli lönsam, givet en livslängd på 25 år, med en 

investeringskostnad över 22 SEK/W. Om livslängden på dagens anläggningar skulle överstiga 

25 år så skulle även en dyr investering på 22 SEK/W till slut bli lönsam.  

En annan positiv effekt som åskådliggjordes i resultaten är att området kommer att stå sig 

starkare mot elprisförändringar. I känslighetsanalysen blev det tydligt att om elpriset ökar 

varje år enligt Energimyndighetens prognos så kommer återbetalningstiden för anläggningen 

att minska med flera år. Detta på grund av att elpriset blir dyrare och för varje energienhet 

som genereras och används direkt i hushållen kommer investeringen att vara mer ekonomiskt 

lönsam.  

Om antalet hushåll kopplade till bullarvallen minskades så bidrog det till att 

återbetalningstiden ökade från 18,5 till 19,8 år. Detta beror på att överskottet ökar vilket 

bidrar till ett mindre värde på varje genererad kilowattimme. Andelen förnybar energi ökade 

också markant vilket är viktigt att ta hänsyn till på grund av belastningen på elnätet. 

Anledningen till att andelen förnybart ökade så kraftigt var just att överskottsproduktionen 

inte används i området utan matas ut och säljs till nätägaren.  

Vid höjning av Nord Pools spotpris med 5 % över ett år ökade energikostnaden i ett område 

utan solcellssystem med 2,07 %. Samma höjning i ett område med en bullervall som 

solcellssystem ledde till en ökning av elpriset med 1,56 %. Det innebär att områden med 
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solcellssystem står sig tåligare mot oväntade prishöjningar på grund av att elpriset redan är 

lägre och att en procentuell förändring av spotpriset då inte får samma effekt. 

I känslighetsanalysen varierades också kalkylräntan och det kunde visas att högre kalkylränta 

ger en minskad lönsamhet på investeringen och därmed en längre återbetalningstid. 

Lönsamheten avtog snabbt med ökad kalkylränta och om den steg över 5 % skulle aldrig 

investeringen var lönsam under livslängden. Om kalkylräntan steg över 6 % var det svårt att 

skapa någon lönsamhet alls, även med en livslängd på upp mot 40 år.  

Då anläggningen vid bullervallen i känslighetsanalysen frikopplades från bostadsområdet för 

att istället endast generera elektricitet direkt till elnätet gjordes intressanta observationer. 

Återbetalningstiden blev avsevärt längre vilket beror på det låga elförsäljningspriset. Om den 

egengenererade elen används i området kommer den att ersätta el som annars måste köpas 

från elnätet, det innebär att varje egenanvänd energienhet är värd mer än när den säljs. Det gör 

att investeringen blir mera lönsam om den används i så stor utsträckning som möjligt i 

området och att endast överskottet säljs.  

För att förkorta återbetalningstiden ytterligare kan dess storlek begränsas för att sänka 

överskottet (22 % av produktionen) till exempelvis 5 % vilket motsvarar ett system med 60 

kWp installerad effekt. Det skulle innebära att en större andel av produktionen har ett högre 

ekonomiskt värde. Dock visade det sig att förkortningen av återbetalningstiden endast var 6 

månader vilket beror på att en solcellsanläggning om 137 kWp skulle kunna täcka så pass 

mycket mer last att minskning av produktionsöverskottet är av mindre betydelse. Om 

storleken endast är 60 kWp kommer området att behöva köpa in mer el från nätet, el som 

annars kunde täckts av den större anläggningen. Skillnaden i återbetalningstid är inte så stor, 

så att behålla den tänkta storleken på bullervallen är mer rimligt. 

6.1.2 Analys av bullervall- och taksystem 

I Simulering 2 visades hur takanläggningar kunde komplettera solcellsanläggningen vid 

bullervallen. Takanläggningarna skulle optimalt installeras något vridna österut relativt söder, 

det vill säga med negativ azimut. Anläggningarna producerade fortfarande mest energi och 

mest energi såldes då de var riktade rakt åt söder men då anläggningarna var vridna med 

azimut -10º och -20º köptes färre antal energienheter el från elnätet vilket innebär att området 

då var som mest självförsörjande. 

Det var även möjligt att se, utifrån resultaten i tabell 16 för Simulering 2, att takanläggningar 

vridna åt öster skulle ge en lägre energikostnad och därmed vara fördelaktiga då de 

kompletterar anläggningen vid bullervallen på ett kostnadsmässigt optimalt sätt. Även 

andelen förnybar energi på nätet och egenanvändningen följde samma mönster som 

energikostnaden och mängden köpt el från elnätet. Det beror på att de har olika 

maxproduktion under olika tillfällen på dagen. Bullervallens västliga vridning bidrar till att 

solen strålar rakt mot anläggningen 4 timmar efter klockan 12:00 vilket gör att den 

anläggningens maxproduktion förskjuts till senare på eftermiddagen. Dock går det inte säga 

att maxproduktion kommer att vara klockan 16:00 eftersom solinstrålningen på eftermiddagen 

inte är lika intensiv som mitt på dagen.  De kompletterande takanläggningarna med negativ 

azimut kommer ha en produktion förskjuten till förmiddagen vilket medför att laster på 
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förmiddagen som inte kunnat täckas av anläggningen vid bullervallen har en möjlighet att 

försörjas av lokalt genererad solenergi. 

I simuleringen där maximal takbeläggning undersöktes var resultatet att 54 kWp 

takanläggningar (3 kWp på 18 hushåll) skulle riktas enligt vad som beskrivits i tabell 18. Om 

denna totala effekt installeras i Fornby kommer den totala andelen förnybart uppgå till 

ungefär 25 %, vilket är den nivå som inte bör överskridas i dagens distributionsnät och ses 

som en maxgräns för elproduktion från solceller.  

I känslighetsanalysen där även anläggningsstorlek varierades, utöver tilt och azimut, blev det 

tydligt hur optimum för minst inköpt el från nätet justerades mot positiv azimut när 

systemstorleken ökar. Detta beror på att när storleken på takanläggningarna ökar är redan en 

stor del av lasten täckt. Oavsett om stora utbyggnationer sker kommer det överskott som 

genereras under dagen inte kunna täcka lasterna på kvällen eftersom det inte finns några 

möjligheter för energilagring. I HOMER skapades det automatiskt en balans för systemet så 

att produktionen skulle maximeras och samtidigt skulle täcka så mycket av kvällslasten som 

möjligt. Därmed gjordes inga ytterligare tillägg av anläggningar med azimut åt öster i 

HOMER.  

I figur 21 blev det också tydligt att när storleken på systemet växer blir gradienten för 

förändringar av köpt el från näten svagare. Det betyder att för mindre anläggningar spelar det 

större roll hur de konfigureras för att minimera inköpen av el. För större anläggningar är 

produktionen som nämnts redan så pass stor att den mesta användningen på förmiddagen 

redan är täckt. Lasterna på kvällen går inte att täcka oavsett konfiguration och de medför det 

beteende som visas i figur 21. 

Precis som för anläggningen vid bullervallen är varje egengenererad energienhet mer värd om 

den används lokalt än om den säljs till elnätet, eftersom säljpriset är lägre än köppriset. Detta 

kan bland annat observeras i simuleringarna där storleken på takanläggningen fördubblades. 

Där ökade återbetalningstiden från 17,8 år till 18,1 år då andelen belagda tak ökade från 12 % 

till 24 %. Det innebär att utbyggnaden per kWp inte är av samma värde som de första 12 % 

som sänkte totala systemets återbetalningstid från 18,5 till 17,9 år, samt att det i första hand är 

överskottsgenereringen som ökar och inte genereringen av nyttig el i Fornby då 

takanläggningarnas storlek fördubblas. 
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6.2 Analys: EMS-system 

6.2.1 Resultatanalys 

Simuleringsresultaten i tabell 30 ligger till grund för analysen nedan. En separat analys av 

resultatet från känslighetsanalysen återfinns i avsnitt 6.2.2. 

I detta avsnitt används K1 för att beteckna totala kostnader inklusive energilagerkostnader 

och K2 används för att beteckna totala kostnader exklusive energilagerkostnader. 

System A 

Vid jämförelse mellan System A med och utan EMS-policy 1 kan konstateras att 

prognostisering av elförsäljningspriser inte bidrar särskilt mycket till systemtoptimeringen. 

Detta beror på att elförsäljningspriserna är så pass låga att det i princip alltid är mer lönsamt 

att lagra överskottselen än att sälja den, trots förluster i elkraftkomponenter och energilager. 

Att EMS-policy 1 har lägre totalkostnader än de EMS-policys som använder fler 

optimeringsverktyg och prognosmoduler har att göra med att energilagret används i mindre 

utsträckning. Detta märks också på att K2 är lägre för EMS-policy 2c och 2d. 

System B 

Det enda system där K2 är högre än för referenssystemet är System B. I detta system laddas 

energilagret med el från elnätet varje dag och uppladdning samt urladdning är schemalagt till 

fasta tidpunkter på dygnet. I detta fall beror de höga totalkostnaderna troligen på att förluster i 

elkraftkomponenter och energilager inte tas hänsyn till i systemstyrningen. System B har 

också överlägset högst totalkostnader sett till K1. 

När EMS-policy 2a tillämpas på system B inkluderas prognosmoduler för elpriser och 

systemet får lägre totalkostnader sett till K2. Detta beror på att energilagret enbart används då 

det är lönsamt, systemförluster inkluderat. Av de EMS-policys som inkluderar energilager är 

det också EMS-policy 2a som uppvisar lägst totalkostnader sett till K1, vilket har att göra med 

att energilagret används i liten utsträckning. 

Prognosmodulen för solcellseffekt som inkluderas i EMS-policy 2b innebär en avsevärd 

förbättring av systemstyrningen, vilket tydliggörs vid en jämförelse mellan K2 för EMS-

policy 2b och för System B. De dagar då energilagret kan laddas med överskottsel från 

solceller ökar egenanvändningen, och elkostnader kan reduceras även under kvällstid. 

Samtidigt används energilagret varje dag, även om det inte är lönsamt, vilket leder till en hög 

totalkostnad sett till K1. 

I EMS-policy 2c och 2d inkluderas även beräkningar av huruvida det är lönsamt att ladda 

energilagret med el från elnätet. Detta gör att antalet energilagercykler reduceras och K1 ökar. 

Att antalet energilagercykler i 2c och 2d är lägre än summan av energilagercyklerna i EP 1 

och EP 2a visar även att användningen av energilagret har optimerats. Denna optimering 

inkluderar exempelvis att systemet tar hänsyn till överskottet av solcellsel när det avgör om 

energilagret ska laddas med el från elnätet under ett visst dygn. 

K2 för EMS-policy 2c och 2d är lägre än för andra system med energilager, vilket innebär att 

kombinationen av tre prognosmoduler – elprismodul 1 och 2 samt effektmodulen – ger en 
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totalt sett bättre systemstyrning. Försäljningsmodulen, som prognostiserar försäljningspriser 

för producerad solel, tillför dock ingenting alls till systemet när de andra prognosmodulerna 

används. Detta har återigen att göra med de låga försäljningspriserna. 

System C 

EMS-policy 3, där laststyrning tillämpades, visade sig kunna leda till högst 

kostnadsreduktioner, motsvarande omkring 3,51 % av elkostnaderna i referensfallet. Detta 

resultat är dock inte direkt jämförbart med resultaten för övriga EMS-policys. Anläggningen 

för det enskilda hushållet var annorlunda dimensionerad, med 3 kWp för ett hushåll med 4 500 

kWh årlig elanvändning jämfört med genomsnittliga 0,91 kWp per hushåll som ansluts till 

solcellsanläggningen vid bullervallen. 

Andelen såld el från solceller var 5,43 % högre i referenssystemet för ett enskilt hushåll än när 

EMS-policy 3 tillämpades. Trots detta var totalkostnaderna lägre med EMS-policy 3, och 

egenanvändningen av el ökade med 8,88 %. Detta indikerar att laststyrning kan vara ett 

fungerande sätt att använda mikroproducerad el effektivt, och en styrningsmetod som ökar 

lönsamheten i systemet utan dyra investeringar i energilager. 

Sammanfattande analys 

De EMS-policys som åstadkommer lägst totalkostnader sett till K2 var EMS-policy 2c och 

2d. Sett till K1 har inget EMS-system med energilager lägre totalkostnad än de två som inte 

inkluderar energilager. 

Resultatet av simuleringarna indikerar att energilager inte är en lönsam investering för de 

boende i Fornby. Även om totala systemkostnader kan reduceras genom optimering av 

systemstyrningen som har beskrivits i denna studie, så är det inte tillräckligt för att skapa 

lönsamma system för elkunderna. Detta beror framförallt på de höga kostnaderna för 

energilager, men också att det mesta av den el som genereras av solcellerna redan används så 

överskottet som kan användas för optimering är litet. 

De prognosmoduler som tillförde mest till systemoptimeringen var elprismodul 1, 

elprismodul 2 och effektmodulen och om de används tillsammans fungerar 

systemoptimeringen bäst, sett till K2. Försäljningsmodulen tillförde lite eller inget till 

systemoptimeringen, vilket berodde på de låga elförsäljningspriserna. 

Den EMS-policy med energilager som bedömdes ha störst potentiell nytta för de boende i 

Fornby var EMS-policy 2d, där systemet även har möjlighet att anpassas till ökade 

försäljningspriser för el från solceller. 

Den EMS-policy som medförde störst kostnadsreduktioner för en enskild villa var EMS-

policy 3, som tillämpade laststyrning. Det har dock inte undersökts hur EMS-policy 3 skulle 

fungera i ett område med flera villor, där solcellsanläggningens genomsnittliga toppeffekt per 

hushåll dessutom är lägre än vad som användes i system 3 här. 
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6.2.2 Känslighetsanalys 

I detta avsnitt analyseras de fyra varierade parametrarna och dess påverkan på resultaten var 

för sig. Utgångspunkten för analysen är tabell 32 som återfinns i avsnitt 5.2.2. K1 används för 

att beteckna totala kostnader inklusive energilagerkostnader och K2 för att beteckna totala 

kostnader exklusive energilagerkostnader.  

Antal hushåll 

Antalet hushåll i systemet har stor påverkan på resultaten, vilket borde ha att göra med att den 

totala elanvändningen förändras samtidigt som storleken på solcellsanläggningen och 

energilagret hålls konstant. Sett till K1 är EMS-policy 2a fortfarande den systemstyrning som 

ger lägst totalkostnader, oavsett antalet villor. Sett till K2 kan märkas att systemoptimeringen 

för samtliga system fungerar bättre ju färre hushåll som inkluderas i simuleringarna. 

Egenanvändningen av el från solceller blir också högre, eftersom den totala elanvändningen är 

lägre. 

När antalet hushåll ökar i scenario 1b blir systemoptimeringen med EMS-policy 2b bättre än 

med andra EMS-policys, baserat på relativa skillnader i både K1 och K2. Detta beror troligen 

på att när den totala elanvändningen ökar blir överskottet av el från solcellerna mindre. 

Energilagret i EMS-policy 1, som enbart laddas med överskottsel, används därför inte lika 

mycket och följaktligen sker färre lastreduktioner under högprisperioder. Med EMS-policy 2d 

förekommer fler lastreduktioner under högprisperioder, eftersom energilagret även laddas 

med el från nätet när det är lönsamt. 

Att den relativa egenanvändningen av el minskar scenario 1b visar att möjligheterna till 

systemoptimering med energilager är beroende av storleken på solcellssystemet i förhållande 

till den totala elanvändningen. När överskottet av el som kan lagras minskar, kan energilagret 

användas vid färre tillfällen. 

Försäljningspris el 

Känslighetsanalysen för försäljningspriserna visar att energilagret används i mycket mindre 

utsträckning när försäljningspriserna ökar, vilket beror på att prognostiseringssystemet 

identifierar den mest lönsamma hanteringen av elproduktionsöverskottet. Allmänt kan dock 

sägas att försäljningspriserna för el påverkar systemstyrningen något olika beroende på om 

priserna höjs eller sänks. 

Ett något lägre försäljningspris påverkar inte användningen av energilagret men gör att EMS-

systemens totalkostnader skiljer sig mindre från referenssystemets totalkostnader i scenario 2a 

än i scenario 0. 

Ett högre försäljningspris som i scenario 2b gör att energilager som laddas med el från 

solceller används i mycket mindre utsträckning. Detta är också anledningen till att EP 1 och 

EP2d skiljer sig så pass lite från referenssystemet i scenario 2b, inte minst i fråga om 

egenanvändningen av el. 

Ett intressant resultat från känslighetsanalysen är att när försäljningspriserna sjunker är EMS-

policy 2a den minst lönsamma systemstyrningen, när inte energilagerkostnader räknas med. 
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Om försäljningspriserna stiger är situationen dock den omvända, även om den inbördes 

skillnaden är liten. Vad detta beror på är inte helt tydligt, men det kan vara så att just den 

systemstyrningen maximerar intäkterna från såld el eftersom all producerad el säljs till nätet, 

samtidigt som energilagret enbart laddas med el från nätet då det är lönsamt. Detta gynnar 

EMS-policy 2a när elpriserna är höga, och vice versa när elpriserna är låga. 

Energilagrets kostnad 

När energilagerkostnaderna ökar blir de EMS-policys som använder många energilagercykler 

mindre lönsamma, och vice versa när kostnaderna minskar. Känslighetsanalysen bekräftar 

alltså det som resultaten indikerar: när kostnaderna för energilagret reduceras minskar också 

skillnaden mellan referenssystemet och övriga system. 

För att investeringar i energilager ska vara lönsamt för de boende i området räcker det inte att 

priserna sjunker till de prognostiserade $200 per kWh energilagerkapacitet. Därför gjordes en 

iterativ undersökning av hur mycket kostnaden för energilager måste sjunka vara för att något 

av de beskrivna systemen ska vara lönsamma med energilagerkostnader inkluderade. 

Resultatet var att System B med EMS-policy 2a skulle vara lönsamt med 

energilagerkostnader motsvarande ungefär 1350 SEK/kWh om livslängden är 4000 cykler. 

För att EMS-policy 2d ska vara lönsamt skulle energilagerkostnaden behöva sjunka till 

ungefär 1250 SEK/kWh.  

Energilagrets storlek 

I scenario 4a, där energilagrets kapacitet minskar, visar den minskade egenanvändningen av el 

på att energilagret inte kan bidra särskilt mycket till systemoptimeringen. Storleken på 

energilagret i förhållande till total elanvändning har alltså betydelse för hur mycket 

energilagret kan påverka optimeringen av systemet. 

När storleken på energilagret ökar i scenario 4b kan märkas att mer el från solcellerna 

används för att försörja villorna, eftersom mer el kan lagras i energilagret och användas på 

kvällstid. Den ökade egenanvändningen av el är dock inte tillräcklig för att kompensera för de 

ökade energilagerkostnaderna. 

Ett intressant resultat från känslighetsanalysen är att det är mindre lönsamt att investera i ett 

140 kWh energilager med de ursprungliga kostnaderna än att betala nästan det dubbla för ett 

70 kWh energilager (jfr. scenario 4b och 3b). Detta har troligen att göra med att 

solcellsanläggningen med 137 kWp är liten sett till den totala elanvändningen i området, så ett 

140 kWh energilager är överdimensionerat. Produktionsöverskottet från solcellerna är inte 

tillräckligt för att fylla energilagret, vilket märks på att egenanvändningen av el enbart ökar 

med cirka 1 procentenhet när energilagerkapaciteten fördubblas i scenario 4b. Även om 

restkapaciteten i energilagret laddas med el från elnätet när det är lönsamt kan inte detta 

balansera ut de ökade investeringskostnaderna. Energilagret blir alltså mer lönsamt om en 

större andel av dess kapacitet används för att lagra produktionsöverskott. 

Dimensionering av energilager 

Resultaten från känslighetsanalysen ger vissa indikationer för dimensionering av energilager. 

När antalet villor i området minskar utgör energilagerkostnader en större del av systemets 
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totala kostnader, eftersom litiumjonbatterier inte har några skalfördelar och kostnaden per 

kWh är lika stor oavsett energilagerkapacitet. Samtidigt fungerar energilagret bättre för 

systemoptimering i ett mindre system. Detta indikerar att det kan vara en fördel att 

dimensionera energilagret utifrån den totala elanvändningen i området. 

I scenario 1a var energilagerkapaciteten 1 kWh per villa, det vill säga 1 kWh/4,5 MWh 

elanvändning på årsbasis. Detta kan jämföras med scenario 4b där kapaciteten var 0,93 

kWh/4,5 MWh elanvändning på årsbasis, så de olika systemen var någorlunda likadant 

dimensionerade. Förändringen av både K1 och K2 var dock mindre i scenario 4b. Detta tyder 

på att dimensionering av energilagret relativt den totala elanvändningen fungerar bättre för 

större system, när energilagerkostnaderna utgör en mindre andel av totalkostnaderna. 

För att utvärdera om så är fallet gjordes en beräkning för att jämföra scenario 1a och scenario 

4b. Förändringar i K1 och K2 för scenario 1a och scenario 4b om till relativa förändringar 

jämfört med scenario 0. För dessa beräkningar användes resultaten för EMS-policy 2d. 

Relativt scenario 0 ökade K1 i scenario 1a med 332 %, och K2 minskade med 391 %. 

Motsvarande beräkningar för scenario 4b gav att K1 ökade med 207 % och K2 minskade med 

178 %. 

EMS-systemet i scenario 1a påverkades alltså mer av energilagerkostnaderna, men relativt 

scenario 0 var minskningen av K2 större än ökningen av K1. Detta tyder på att själva 

systemoptimeringen ändå fungerade bra. I scenario 4b var resultatet det omvända: relativt 

scenario 0 var ökningen av K1 större än minskningen av K2. Detta indikerar att energilagret i 

scenario 4a inte kan bidra lika mycket till systemoptimeringen. Anledningen till detta kan 

vara att solcellsanläggningen är något underdimensionerad i förhållande till områdets 

elanvändning. 

Dimensioneringen av systemen i scenario 1a och scenario 4b presenteras i tabell 33 nedan. 

Energilagerkapacitet och solcellseffekt är beräknade per 1 MWh total elanvändning. 

Tabell 33 Jämförelse mellan systemdimensioneringen i scenario 1a och scenario 4b 

Scenario Energilagerkapacitet  

[kWh/1 MWh 

elanvändning] 

Total solcellseffekt  

[kWp/1 MWh 

elanvändning] 

Total elanvändning 

[MWh] 

1a 0,22 0,43 1 
4b 0,21 0,20 1 

 

Som kan ses i tabell 33 är skillnaden mellan scenario 1a och scenario 4b att 

solcellsanläggningens nominella effekt är relativt sett lägre i scenario 4b. En mindre del av 

energilagerkapaciteten kan alltså användas för lagring av el från solceller i scenario 4b än i 

scenario 1a, trots att energilagerkapaciteten relativt total elanvändning är ungefär lika stor. 

Detta gör också att systemoptimering med energilager blir mindre lönsamt och optimeringen 

fungerar bättre i scenario 1a. Sammantaget indikerar resultaten att dimensionering av 

energilagret bör göras både baserat på solcellsanläggningens toppeffekt och på den totala 

elanvändningen i området. 
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6.3 Utvärdering av prognosmodell 
I detta avsnitt presenteras en utvärdering av metoden för prognostisering av solcellseffekt, 

mer specifikt hur pass väl prognostiseringen fungerar och vilka eventuella felkällor som kan 

identifieras. Utvärderingen baseras på simuleringar i EMS-modellen. 

Resultaten i tabell 30, avsnitt 5.2.1, visar resultaten från simuleringar i EMS-modellen där 

uppmätta data har använts för både systemets prognostiseringsdel och systemstyrningsdel. I 

tabell 34 nedan visas resultaten när EMS-modellen istället använder felaktiga data i 

prognostiseringsdelen, motsvarande de som tagits fram enligt avsnitt 4.3.2. 

Systemstyrningsdelen använder fortfarande uppmätta data. 

I tabell 34 innebär vit färg ingen förändring relativt tabell 30, och röd färg indikerar en 

försämring. Ju starkare röd färg, desto större är försämringen. 

Tabell 34 Resultat från EMS-modellen när prognoser med fel används 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 

150 villor 
562 600 SEK 562 600 SEK - 16,02 % 25,40 % 

System 1 + 1,54 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

EP 1 + 1,54 % – 0,84 % 196 + 6,43 % – 18,78 % 

System 2 + 4,44 % + 0,02 % 364 0 % 0 % 

EP 2a + 0,72 % – 0,05 % 64 0 % 0 % 

EP 2b + 3,70 % – 0,71 % 364 + 5,56 % – 16,14 % 

EP 2c + 1,84 % – 0,87 % 223  + 6,30 % – 18,46 % 

EP 2d + 1,84 % – 0,87 % 223  + 6,30 % – 18,46 % 

Referenssystem 

1 villa 
2 336 SEK 2 336 SEK - 26,91 % 62,02 % 

System 3/EP 3 – 3,21 % – 3,21 % - + 7,06 % – 4,34 % 

 

Från tabell 34 märks att de EMS-policys som använder effektmodulen påverkas av felen i 

prognostiseringen. Av de policys som använder energilager har felen störst påverkan på EMS-

policy 2b, som använder energilagret mest. Detta kan bero på att modellen antingen 

överskattar den totala elproduktionen under en dag, så att hela energilagerkapaciteten inte 

utnyttjas, eller att modellen underskattar elproduktionen så att energilagret laddas med 

onödigt mycket el från elnätet. Det senare är troligen oftast fallet, eftersom mängden såld el 

ökade när felaktiga prognoser användes. Att mer el säljs till elnätet indikerar att det oftare 

finns ett överskott av el som inte kan lagras i energilagret då kapaciteten är fylld. Detta gäller 

för samtliga EMS-policys 2b-2d, men påverkar alltså 2b mest. 
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EMS-policy 3 klarar av felaktiga prognoser sämst av samtliga system. En av förklaringarna 

till detta visas figur 22 och 23 nedan. 

 

Figur 22 Styrningsschema för laststyrning under ett med prognoser utan fel 

 

Figur 23 Styrningsschema för laststyrning under ett med prognoser utan fel 

I figurerna 22 och 23 visas att PV-överskott oftare används för att försörja flyttade laster när 

prognoserna är helt korrekta. Detta gäller framförallt under sommarmånaderna. Vidare 

framstår det som att de felaktiga prognoserna överskattar den faktiska elproduktionen ibland, 

framförallt under hösten och vintern. Detta förtydligas i figurerna nedan. 
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Figur 24 Exempel från simulering med prognoser utan fel. Förstorad del av figur 22. 

 

Figur 25 Exempel från simulering med prognoser utan fel. Förstorad del av figur 23. 

Från figurerna ovan märks att lasten som flyttas från omkring timme 6117 har försörjts av el 

från solceller när felaktiga prognoser används. Hade prognoserna varit korrekta skulle lasten 

istället ha försörjts av el från elnätet under en lågprisperiod. 

Felet i styrningen beror på att i modellen för laststyrning görs en justering av lastprofilen 

baserat på prognoserna, och därefter hanteras den justerade lastprofilen som en ”vanlig” 

lastprofil. Att det inte finns överskott av el från solcellerna när verkliga data används i 

systemstyrningen betyder inte att lasterna inte kan flyttas och ändå drivas av el från solceller. 

De kommer dock inte att drivas av överskottsel, det vill säga el som annars skulle ha sålts till 

nätet, vilket är målsättningen med laststyrningen. 
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När prognoserna med fel används ökar kostnaden för inköpt el, eftersom den el som krävs för 

att försörja husets baslast på omkring 0,2 kW istället måste köpas från elnätet. Från figur 26 

nedan kan utläsas att vissa laster som flyttas baserat på felaktiga prognoser försörjs av el från 

solceller trots att det inte finns ett tillräckligt överskott. Figuren visar elproduktionen från 

solceller minus total elanvändning. 

 

Figur 26 El från solceller minus total elanvändning. Den streckade linjen 

visar resultatet när prognoser med fel används, och den heldragna linjen 
visar resultatet för prognoser utan fel 

Den extra el som krävs för att driva lasten under timme 6111 är endast 0,1927 kWh, vilket 

kan innebära att laststyrningen med felaktiga prognoser ändå leder till ett förbättrat 

ekonomiskt resultat eftersom hela PV-överskottet används. Detta kontrolleras nedan med en 

jämförelse av kostnaderna för den flyttade lasten med de olika prognosmodellerna. 

Elpriset under timme 6111 var 1,144 SEK/kWh. Försäljningspriset var 0,3612 SEK/kWh. De 

extra 0,1927 kWh el från elnätet som krävs när prognoserna är felaktiga resulterar i kostnader 

om 0,22 SEK. Intäkterna från de 0,4973 kWh som säljs till elnätet när prognoserna är korrekta 

uppgår till 0,18 SEK. Det framstår utifrån detta som att det är bättre att sälja överskottselen 

om inte överskottet räcker för att driva hela den flyttade lasten.  

I detta är dock inte den totala kostnaden för att köra den styrbara lasten i fallet med prognoser 

utan fel medräknat. Elpriset under timme 6099 var 1,1301 SEK/kWh. Detta ger att den totala 

kostnaden för att köra lasten om 0,69 kWh blir 0,78 SEK. Även om detta reduceras med 

intäkterna från elförsäljning om 0,18 SEK, så att den totala kostnaden blir 0,60 SEK, är det 

dyrare än att de 0,22 SEK som det skulle kosta att köra lasten enligt de felaktiga prognoserna. 

I detta fall är det är alltså bättre att driva den flyttade lasten med överskott från solceller, 

eftersom en stor del av lastbehovet fortfarande kan täckas av solel. Hade överskottet varit 
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mycket mindre hade det troligen inte varit lönsamt, men detta har inte undersökts i denna 

studie.  

Figur 27 och 28 nedan visar ett annat sätt som laststyrningen kan påverkas av felaktiga 

prognoser, nämligen att överskott av el från solceller inte används för att driva laster alls.  

 

Figur 27 Förstorad del av figur 22, prognoser utan fel 

 

 

Figur 28 Förstorad del av figur 23, prognoser med fel 

I figur 28 har de felaktiga prognoserna medfört att laststyrningen inte har schemalagt laster 

under tider då det faktiskt finns överskott av el från solceller. Därför flyttas lasterna istället till 

lågprisperioder. När prognosen utan fel används kan dock lasterna drivas av el från solceller 

vilket ökar egenanvändningen och reducerar de totala elkostnaderna. 
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Prognostiseringen med de felaktiga prognoserna fungerar dock i allmänhet bra, vilket kan 

utläsas från tabell 34, och felen har inte särskilt stor negativ påverkan på systemets totala 

kostnader. Detta beror framförallt på att lasterna drivs av el från elnätet om det inte finns ett 

tillräckligt överskott av el från solcellerna. Det försämrade ekonomiska resultatet när 

prognoser med fel används beror på att elproduktionsöverskottet inte alltid räcker till för 

lasternas elbehov, samt att systemet inte utnyttjar det faktiska produktionsöverskottet 

maximalt. 

Sammantaget kan sägas att: 

 För de prognoser som används vid optimering av energilagerstyrningen verkar det 

vara viktigast att det totala produktionsöverskottet under ett helt dygn är korrekt 

beräknat, men identifiering av de exakta timmar som det finns överskott är troligen 

mindre viktigt.  

 För de prognoser som används vid optimering av laststyrningen framstår det som 

viktigast att systemet kan identifiera om det kommer att finnas ett överskott under en 

viss dag, men beräkning av det exakta överskottet är inte avgörande för 

systemfunktionen.  
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion: Solcellssystem 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av studien av solcellssystem och vad de kan innebära för 

de boende och Riksbyggen som fastighetsförvaltare. I avsnitt 7.1.1 diskuteras endast 

integrering av System 1 och påkoppling av System 2 behandlas i avsnitt 7.1.2. Infrastrukturen 

i området för att möjliggöra användandet av systemet diskuteras i 7.1.3. Därefter diskuteras i 

avsnitt 7.1.4 hur hanteringen av elhandel inom området kan skötas för att förenkla 

användningen av systemet. I avsnitt 7.1.5 presenteras förslag på fortsatta studier. 

7.1.1 Bullervallssystem 

Investeringskostnaden för anläggningen bör adderas till priserna för bostäderna för att nyttan 

av solcellsanläggningen ska bli tydligare för de boende. Om Riksbyggen väljer att istället 

införa en avbetalning genom att fördela investeringskostnaden på elpriset kommer de boende 

inte att kunna se den egentliga nyttan med systemet. Trots fördelarna med hög 

egenanvändning och minskad känslighet för prishöjningar kommer elpriset i ett sådant fall 

alltid vara dyrare än andra områdens. Systemet skulle därmed snarare bli en belastning för de 

boende i området och därför rekommenderas det att Riksbyggen fördelar 

investeringskostnaden för de boende på deras köppris på fastigheterna.  

Storleken på bullervallen (137 kWp) fördelat på 150 hushåll medför att toppeffekten per 

hushåll understiger 1 kW. Detta är lågt i sammanhanget och överskottet 22 % är relativt litet. 

Om Riksbyggen väljer att ansluta färre hushåll kommer energikostnaden för varje hushåll att 

minska, överskottsproduktionen öka och andelen förnybar energi i systemet att öka som visas 

i simuleringen med 70 hushåll. Den höga andelen förnybar energi bidrar till att om för få 

hushåll ansluts till systemet så skulle det kunna medföra oönskade belastningar på elnätet. I 

det fall att det bara existerar ett bullervallssystem som enda solcellsanläggning i området bör 

inte antal anslutna hushåll med de elektriska laster som beskrivs i denna studie understiga 100 

hushåll.  

Energimyndighetens prognoser indikerar att elpriset förväntas stiga men det är oklart med hur 

mycket och när. När Sverige just nu befinner sig i en övergångsperiod i sitt energisystem till 

ett mer miljömedvetet, hållbart och förnybart sådant, ökar osäkerheten. Fördelen och nyttan 

med att investera i ett solcellssystem ökar då i och med att en investering i en 

solcellsanläggning ökar stabiliteten mot ökande elpriser. Systemet blir inte bara stabilare utan 

återbetalningstiden kommer också förkortas om elpriserna ökar. 

7.1.2 Bullervall- och taksystem 

Det finns utrymme för individuella hushåll att investera i upp till 54 kW solcellsanläggningar 

att monteras på taken, och detta har beräknats vara maxeffekten för kompletterande 

taksystem. Riksbyggen bör därmed marknadsföra möjligheten att som bostadsägare investera 

i en 3 kWp-anläggning. I och med denna investering kommer systemet att konstrueras enligt 

figur 4 där 40 % av varje taks generering används av hushållsägaren men överskottet (60 %) 

levereras gratis till resterande boende i området. Detta är negativt för hushållsägarens 

investeringskalkyl och därför bör Riksbyggen subventionera förslagsvis halva investeringen 
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för de första husen tills det att maxeffekten uppnåtts. Subventioneringen ger ingen direkt 

lönsamhet för Riksbyggen men mervärdet kommer ligga i att bostadsområdet satsar på 

förnybar energi. Utöver den ökade kundnytta som detta medför, kan satsningen på förnybar 

energi användas i marknadsföringssammanhang. Alternativet skulle kunna vara att 

Riksbyggen står för samtliga utgifter för takanläggningarna. Som ersättning till de boende för 

utrymmet av takbeläggningen får det enskilda hushållet utnyttja elen så gott de kan för att 

sedan leverera överskottet (60 % av genereringen) till övriga bostäder. 

Hushållsägarna med takanläggningarna kommer att kunna söka om skattereduktion då de 

uppfyller dessa krav, samt få ersättning för den egengenererade förnybara elen i form av 

elcertifikat. Det gör att försäljningspriset ökar vilket kommer öka lönsamheten på 

investeringen. Dock är utformningen av skattereduktionssystemet efter år 2018 inte fastställd, 

och det är oklart huruvida det kommer att vara möjligt att ta del av ersättningen när 

anläggningarna väl tas i drift. Om skattereduktionen finns kvar bör de boende utnyttja denna 

för att därmed höja värdet på överproduktionen och förkorta återbetalningstiden.  

Om boende i området väljer att investera i en solcellsanläggning och Riksbyggen är med och 

subventionerar kan Riksbyggen som fastighetsförvaltare vara med och påverka hur cellerna 

ska monteras. Den största produktionen sker i rakt söderläge (azimut 0º), men de initiala 

anläggningarna bör installeras med -10º och -20º i så stor utsträckning som möjligt för att 

fungera optimalt relativt bullervallen och områdets energisystem. Att montera på detta sätt 

kommer leda till att området inte behöver köpa in lika mycket el från nätägaren utan kan 

utnyttja egenanvändning maximalt. 

Om nätägaren gör framtida investeringar som möjliggör större andel förnybart i systemet än 

25 % blir det möjligt att öka mängden takanläggningar. Andelen förnybart i området kommer 

därmed att öka men investeringen kommer ekonomiskt sett inte att bidra till en kortare 

återbetalningstid på de första anläggningarna om inte säljpriset av el ökar markant. Lasterna i 

området är nämligen inte tillräckligt stora dagtid för att solcellsproduktionen ska kunna ge 

ytterligare hävstångseffekt för ekonomi och kundnytta. Däremot skulle förhållandena ändras 

om fler hushåll kopplades till systemet. Då skulle fler laster tillkomma och den installerade 

effekten per hushåll, givet den befintliga anläggningsstorleken, skulle sjunka.    

Solcellsanläggningarnas påverkan på bostadsområdet är bland annat att de syns, både på taken 

och vid motorvägen, men utöver detta utgörs anläggningarnas påverkan enbart av en 

investeringskostnad och ett lägre elpris. Elanvändningen kommer att fungera likadant som om 

elen endast köptes direkt från elnätet. Något som inte går att observera och som kan glömmas 

bort är att produktionen är större på dagen och att högre egenanvändning ökar lönsamheten på 

anläggningen. Marknadsföring av denna insikt mot de boende kan leda till ökad förståelse om 

elanvändning. Detta skulle också i förlängningen kunna bidra till att de boende på dygnsbasis 

väljer att använda el under dagen när de genererar egen el istället för på kvällen, det vill säga 

solcellsanläggningarna medför ett slags ”undermedveten laststyrning”. 

7.1.3 Infrastruktursanpassningar 

Hur systemet väljs att byggas kommer att spela roll för hur bra det kommer att fungera och 

därmed ställa krav på vilken infrastruktur som kommer att finnas i Fornby. Först och främst 
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kommer det att krävas mark att placera bullervallen. Det kommer också att krävas en 

anslutningspunkt dit nätägaren levererar områdets köpta el och tar emot överproduktion. Från 

denna punkt måste det finnas ledningar dragna till varje hushåll så de kan försörjas med el. 

Till denna huvudledning, som leder från anslutningspunkten, kommer anläggningen vid 

bullervallen att vara inkopplad först efter att den passerat en mätare för mätning av totala 

genereringen. Detta kommer att ställa krav på extra utrymme eftersom den egengenererade 

elen först måste passera genom växelriktare som tar viss plats. 

För de hushåll som väljer att investera i takanläggningar kommer det att behövas utrymme för 

växelriktare, kabeldragningar et cetera som elen måste passera innan den kan matas ut på 

områdets elnät. Det är svårt att anpassa taken efter solcellsmodulers önskade riktning men vid 

montering bör hänsyn tas till den optimala vridningen. Om det är möjligt kan också lutningen 

på takanläggningarna anpassas så nära 45º som möjligt men taken ska fortfarande vara 

funktionsdugliga och även estetiskt tilltalande.  

Om solcellssystemet installeras (bullervall och takanläggning enligt förslag) kommer dess 

maxeffekt att vara 191 kWp. Det innebär att huvudsäkringen måste vara anpassad för denna 

storlek om elgenereringen är maximal och det inte sker någon användning i området. Det 

kommer inte vara något problem eftersom säkringen ändå måste vara dimensionerad för att 

alla hushåll maximerar sin elanvändning vid samma tidpunkt. De hushåll som används i 

denna studie har effekttoppar i elanvändningen om ungefär 4 kW vilket medför att systemet 

borde kunna hantera effekter upp mot 600 kW i toppeffekt. Om lasten momentant är 0 kW 

medan solanläggningarna levererar 191 kW är systemet alltså redan dimensionerat för detta.  

7.1.4 Hantering av elhandel i området 

I och med att solcellssystemet installeras kommer det att finnas risk för att debiteringen av 

elektricitet bli mer komplicerad än vad den tidigare varit. Utifrån figur 4 finns det dock 

fortfarande möjlighet att skapa ett enkelt debiteringssystem. Nedan delas systemet upp i två 

olika situationer, en utan och en med System 2. 

Debiteringssystem för område med System 1 

 Vattenfall har en mätare vid områdets anslutningspunkt som de kan läsa av och 

fakturera Riksbyggen för den elkonsumtion som skett i Fornby 

 Samtliga hushåll har en individuell mätare där Riksbyggen kan läsa av individuell 

elförbrukning för vidare debitering.  

 All el som producerats av bullervallen är gratis och därför ska inte den el som 

passerat varje individuell elmätare bekostas av de boende. Riksbyggen vet hur 

mycket el som producerats och drar av mängden såld el från detta värde. Det som 

återstår är den genererade elen som konsumerats i området. Denna siffra divideras 

med antalet hushåll och dras av från respektive individuell elmätare. 

 Riksbyggen söker elcertifikat för all generering som sker i bullervallen 

 Intäkter från Riksbyggens elförsäljning till Vattenfalls nät fördelas också jämnt bland 

hushållen kopplade till bullervallen och dras av från elräkningen. 
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Detta sätta att debitera de boende för den el som köpts in från nätet kommer både vara enkel 

för de boende och Riksbyggen. Den enda egentliga svårigheten är att de individuella mätarna i 

hushållen mäter all el som passerar in i huset, oavsett om det är egengenererad eller köpt. Det 

önskvärda vore att mätaren endast mäter den el som köpts in, dock går det inte att dividera 

hela områdets totala mängd inköpt el och fördela kostnaden jämt eftersom olika hushåll 

använder olika mycket el.  

Debiteringssystem för område med både System 1 och 2: 

Debiteringssystemet i detta system kommer se ut på ett liknande sätt som ovan.  Den 

överskottsel som skickas ut från individuella hushåll och som inte konsumeras i området 

kommer att ge en intäkt. Denna intäkt kommer att delas lika över alla 150 hushåll för att 

underlätta hanteringen. Detta kan ses som orättvist för de hushåll som investerat i 

anläggningen men i och med att Riksbyggen subventionerat investeringen blir acceptansen 

troligen högre hos ägarna som fortfarande får ersättning för elcertifikat och genom 

skattereduktion.  

Ett annat förslag är att dessa takanläggningar kopplas till ett separat nät, direkt anslutet till 

Vattenfall som gör att ägarna av takanläggningarna inte behöver dela sin genererade el med 

de andra i området och därmed kan erhåll full ersättning för överproduktionen. Då är 

anläggningen vid bullervallen den enda förnybara energikällan i området. Dock kan det vara 

så att om återbetalningstiden sjunker när de boende ansluter sina anläggningar till ett separat 

elnät så minskar incitamenten att ansluta dem till det gemensamma elnätet i Fornby. 

7.1.5 Felkällor i simuleringar av solcellssystemet 

Något som uppmärksammades i resultatanalysen var att den totala elproduktionen i System 2 

var högre än vad som borde ha varit fallet. För solceller i Sverige uppgår elproduktionen från 

solceller med optimal tilt och azimut till ungefär 1000 kWh/kWp per år, men i simuleringarna 

var den totala produktionen högre än så. Detta kan bero felaktig solinstrålningsdata eller på 

hur HOMER beräknar den totala produktionen, vilket inte är känt i detalj. 

Det ska också påpekas att eventuella felaktigheter i indata inte har utvärderats noggrant i 

simuleringarna, utan de indata som har hämtats från olika databaser har antagits vara 

representativa för verkliga system. Detta kan ha påverkat resultaten från simuleringarna på 

olika sätt men det är osäkert exakt hur resultaten har påverkats i och med att eventuella fel 

inte är kända. Överskattning av elproduktion från solceller bör dock ha gjort att det 

simulerade systemet uppvisar något högre lönsamhet än ett verkligt system skulle ha gjort. 

7.1.6 Förslag till fortsatta studier 

För fortsatta studier av liknande solcellssystem finns ett antal områden som skulle vara 

relevanta: 

 Utvärdering av möjligheter för DC-nät i det lokala elförsörjningssystemet, vilket 

skulle minska förluster och förenkla kraftöverföring från solceller. 

 Optimering av systemutformning med takanläggningar för att stabilisera elnätet, så att 

inmatningspunkterna sprids ut i distributionsnätet och spänningshöjningar blir jämnt 

fördelade i elnätet.  
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7.2 Diskussion: EMS-system 
I detta avsnitt diskuteras först EMS-systemet med avseende på utformning, optimering, 

prognostiseringssystem samt kostnader och lönsamhet i avsnitt 7.2.1. Felkällor i EMS-

modellen behandlas i avsnitt 7.2.2. En jämförelse med tidigare studier av liknande system 

görs i avsnitt 7.2.3 och förslag till fortsatta studier av presenteras i avsnitt 7.2.4. 

7.2.1 Systemfunktion och lönsamhet 

Utformning av det lokala systemet med EMS 

EMS-systemets är uppbyggt av ett antal komponenter, där den viktigaste är den centrala 

styrningsenheten CEMS som samlar in och hanterar data från andra komponenter i systemet. 

Som helhet bör EMS-systemet vara möjligt att konstruera i ett verkligt bostadsområde, 

eftersom själva systemuppbyggnaden är okomplicerad – distributionshanteringen sköts 

exempelvis via switchar som är inställda på AV eller PÅ, och systemstyrningen sköts via IT-

system. 

De system i EMS-modellen som inkluderar energilager styrs helt och hållet via den centrala 

EMS-enheten, vilket innebär att de boende inte behöver vara delaktiga i systemstyrningen. 

Detta är något som ökar kundnyttan i systemet. För laststyrningen krävs dock smarta mätare 

som kan styra lasterna enligt det schema som ges av prognostiseringssystemet. Om de boende 

själva ska styra sina laster är det inte lika troligt att styrningsschemat följs eller att lasterna 

flyttas över huvud taget. 

Utformningen av styrningsmetoder för ett EMS-system kan göras med minskade elkostnader 

som utgångspunkt, vilket har gjorts i denna studie. Sådana styrningsmetoder leder även till 

ökad egenanvändning av den el som solcellerna producerar. Detta beror på att elpriserna är 

låga och därmed är det mest lönsamt att använda så mycket av solcellernas el som möjligt. 

Samtidigt gör dimensioneringen av solcellsanläggningen i det här fallet att energilager och 

laststyrning inte kan bidra till att öka egenanvändningen i särskilt stor utsträckning, eftersom 

det inte finns tillräckligt mycket elproduktionsöverskott. Ett liknande system på en annan 

plats med högre solinstrålning, det vill säga högre elproduktion per Wp, troligen hade gett en 

bättre systemfunktion. 

Resultaten från studien indikerar att energilagrets kapacitet bör optimeras med hänsyn till 

både solcellsanläggningens toppeffekt och områdets totala elanvändning. I många fall är detta 

dock inte möjligt, exempelvis när det redan finns en anläggning på plats eller utrymmet för att 

installera en anläggning är begränsat. I sådana fall bör en utvärdering av 

energilagerkapaciteten göras baserat på de aktuella omständigheterna. I fallet med Fornby är 

det svårt att avgöra vad den optimala energilagerkapaciteten är, men baserat på resultaten i 

denna studie borde ungefär 70-100 kWh vara ett lämpligt alternativ.  

Optimering av styrningsmetoder 

Optimeringen av solcellssystemet med ett EMS-system med prognosmoduler leder till 

förbättrad systemfunktion. Utifrån resultaten verkar det vara elprismodulerna som har störst 

påverkan på totalkostnaderna för systemen. Detta kan bero på att systemet beräknar om det är 

lönsamt att ladda energilagret med el från elnätet, så att energilagret används på bästa möjliga 
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sätt. De höga energilagerkostnaderna gör dock att lägst totalkostnader uppnås när energilagret 

används så lite som möjligt. 

Kombinationen av elprismodulerna med effektmodulen ledde till lägst totalkostnader totalt 

sett, men försäljningsmodulen hade liten eller ingen påverkan på systemet. Detta har sannolikt 

att göra med att försäljningspriser för el är låga jämfört med kostnaderna för köpt el. Det är 

dock osäkert hur de framtida elförsäljningspriserna kommer att utvecklas, exempelvis om 

skattereduktion kan inkluderas i ersättningen för den el som levereras till elnätet, vilket gör att 

det är svårt att utvärdera försäljningsmodulen potentiella nytta i ett framtida system. 

Den EMS-policy med energilager som bedömdes ha störst potentiell nytta för de boende i 

Fornby var EMS-policy 2d. Ett sådant system skulle kunna anpassa optimeringen till ökade 

försäljningspriser för el från solceller. Dessutom antas systemet även ge ökad lönsamhet vid 

högre framtida elpriser eller större variationer i elpriser. Sammantaget skulle ett system med 

EMS-policy 2d troligen ha en hög robusthet mot prisförändringar på elmarknaden, förändrade 

mönster i elanvändning och variationer i solcellseffekt på både kort och lång sikt, exempelvis 

vid utbyggnad av solcellsanläggningen. Anledningen till detta är kombinationen av de 

prognosmoduler som används för att optimera systemet. 

Prognostiseringssystemet 

Att konstruera ett prognostiseringssystem där prognoserna inte innehåller några fel är inte 

realistiskt. Samtidigt indikerar resultaten att exakta prognoser inte är nödvändiga för att uppnå 

en systemstyrning som är tillräckligt precis för att skapa lönsamhet i systemet. Detta innebär 

att det borde finnas ett flertal metoder som skulle kunna användas för att skapa tillräckligt 

exakta prognoser. 

Prognoser för lastprofiler hade exempelvis kunnat skapas baserat på exempelvis flera års 

historiska data och korrigerats utifrån uppmätta verkliga värden för varje hushåll. Någon av 

de prognostiseringsmodeller som beskrivits i avsnitt 2.5.2, bland annat Fuzzy Logic, hade 

också varit ett tänkbart alternativ för dessa prognoser. 

När det gäller effektprognoser verkar det vara viktigare att prognoserna för laststyrning är 

exakta i fråga om att det är klart väder under en viss dag, eftersom det då är troligt att det 

finns ett överskott av el från solcellerna. Utöver detta är det fördelaktigt om de timmar med 

högst solstrålningsintensitet kan identifieras, för schemaläggning av laststyrningen. 

För uppladdning av energilagret är det troligen viktigare att det faktiska överskottet under en 

hel dag är korrekt än att de timmar då elproduktionen är som högst identifieras. Detta minskar 

risken för att det ska finns outnyttjad kapacitet i energilagret och eftersom varje förbrukad 

cykel förkortar energilagrets livslängd så är det fördelaktigt att utnyttja energilagercyklerna 

maximalt. Vidare kan sådana prognoser över solcellseffekt vara ett hjälpmedel för att undvika 

att för mycket el från elnätet ska användas till energilagret, något som annars medför att en 

del av elproduktionsöverskott från solcellerna inte kan lagras. Som har diskuterats tidigare är 

det fördelaktigt att använda så mycket av energilagerkapaciteten som möjligt till lagring av 

solcellsel. 
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Kostnader och lönsamhet 

De genomsnittliga elkostnaderna per dygn för de boende blir avsevärt mycket lägre om ett 

solcellssystem installeras i Fornby. Skillnaden i genomsnittliga elkostnader när EMS-policy 

2d används visade sig dock vara marginell. 

Det bäst fungerande systemet, med EMS-policy 2d, leder till minskade kostnader om ungefär 

5000 SEK per år jämfört med ett system utan EMS och energilager, givet att 

energilagerkostnaderna inte inkluderas. Om energilagerkostnaderna räknas med är 

kostnaderna med EMS-policy 2b ungefär 10 000 SEK högre per år, givet att 

kostnadsprognoserna för energilager år 2017 stämmer. Det ska påpekas att resultatet i ett 

verkligt system kan vara bättre än vad simuleringarna visar, eftersom en relativt kort livslängd 

har använts för energilagret. 

För att EMS-systemet med energilager ska kunna uppvisa lönsamhet med 

energilagerkostnader inkluderade krävs att kostnaden per kWh energilagerkapacitet minskar 

till ungefär en tredjedel av den prognostiserade kostnaden år 2017. Återigen kan 

kostnadsberäkningarna här vara något pessimistiska, med tanke på den korta livslängden som 

har använts för energilagret. Det är inte otänkbart att kostnaderna för litiumjon-batterier 

sjunker i snabbare takt än förväntat. Energilager har också många andra fördelar i ett 

eldistributionssystem än reduktion av elkostnader. Dessa fördelar inkluderar möjlighet till 

reaktiv effektkompensering, utjämning av effekttoppar, frekvensreglering, tillgång till 

reservkraft med mera. Sådana aspekter har dock inte inkluderats i denna studie eftersom de 

har liten eller ingen nytta sett ur de boendes perspektiv: elnätsstabilitet är i huvudsak 

elnätägarens ansvarsområde. 

Baserat på kostnaderna för energilagret är det svårt att motivera en investering i ett EMS-

system med energilager, givet att syftet med systemet är att uppnå kostnadsreduktioner för 

elkunder. Även om investeringskostnaderna för energilagret kan fördelas på huskostnaderna i 

området är kostnadsutrymmet för själva EMS-systemet begränsat. För att systemet ska 

uppvisa någon form av lönsamhet med den givna dimensioneringen bör totalkostnaden inte 

överstiga 5000 SEK/år. Detta är troligen inte tillräckligt för ett system med önskad funktion, 

även om elnätsinfrastrukturen som krävs är okomplicerad. 

Utöver energilagerkostnaden är systemdimensioneringen troligen den huvudsakliga 

anledningen till att EMS-systemet inte kan bidra mer till att reducera elkostnader. 

Elanvändningen i området är så pass hög att elproduktionsöverskottet från 

solcellsanläggningen blir litet, och därmed kan energilagret inte användas på ett optimalt sätt. 

Utöver detta har förluster i energilager och elkraftkomponenter en relativt sett större påverkan 

på systemets lönsamhet när skillnaden i totalkostnader är liten. 

I denna studie har EMS-policy 3 med laststyrning framförallt använts för att utvärdera hur väl 

laststyrning med prognostisering fungerar. För ett system med laststyrning beräknades 

reduktionen av de totala elkostnaderna till ungefär 80 SEK per år. Det är inte troligt att ett 

system med laststyrning skulle fungera bättre om det tillämpades för hela systemet, eftersom 

den total installerade solcellseffekten per hushåll är så pass låg att det sällan skulle finnas 

överskott av solcellsel. De hushåll som installerar takanläggningar skulle kunna dra nytta av 
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laststyrning, men den ekonomiska lönsamheten är så pass låg att det knappast skulle motivera 

en investering i ett laststyrningssystem för ett hushåll. 

7.2.2 Felkällor i EMS-modellen 

Verifieringen av EMS-modellen, som presenteras i bilaga 18, visar att modellen hanterar 

systemstyrningen som avsett. Vissa mindre avvikelser förekommer, men detta bedöms inte 

vara något som påverkar det sammantagna resultatet från studien särskilt mycket. 

Funktionaliteten har även kontinuerligt utvärderats allt eftersom modellen byggdes upp, som 

nämnt i avsnitt 4.4.6. 

Ett antal felkällor i EMS-modellen kommer av de begränsningar som har diskuterats i avsnitt 

4.4.9. Ytterligare en brist i modellens funktionalitet är dock att elprisperioder beräknas med 

en tidsbas motsvarande lagrets totala uppladdningstid, men när det laddas med el från både 

solceller och elnät används el från elnätet bara under en eller två timmar. En annan tidsbas 

skulle alltså behöva användas i dessa fall. En konsekvens av detta är att de lägsta 

genomsnittliga elpriserna inte alltid används, men eftersom elpriserna i anslutning till 

lågprisperioderna inte varierar särskilt mycket bedömdes detta enbart ha liten påverkan på 

resultatet. Resultatet hade dock kunnat vara något bättre för EMS-policy 2b-2d om varierande 

tidsbaser hade använts. 

7.2.3 Liknande studier 

För utvärdering av resultatens rimlighet jämfördes resultaten från denna studie med resultaten 

från andra liknande studier. I en sammanställning av Luthander m.fl. (2015) beskrivs ett antal 

studerade system där nyttan med energilager och laststyrning för att öka egenanvändningen av 

mikroproducerad el utvärderas. 

Egenanvändning med energilager 

Flertalet studier av solcellssystem med energilager indikerar att egenanvändningen kan öka 

med omkring 20 procentenheter när energilager används (Luthander m.fl., 2015). Samtidigt är 

dimensioneringen av energilagret relativt solcellsanläggningens toppeffekt av viss betydelse; i 

allmänhet kan egenanvändningen ökas mer om energilagerkapaciteten är hög jämfört med 

anläggningens toppeffekt. 

Dimensioneringen för det tänkta systemet i Fornby är ungefär 0,5 kWh energilagerkapacitet 

per 1 kWp solcellseffekt. För motsvarande system i Luthander m.fl. (2015) ökades 

egenanvändningen med 10-17 procentenheter. I dessa system är dock solcellssystemen 

dimensionerade med ungefär 1 kWp per 1 MWh årlig elanvändning. För systemet i Fornby är 

anläggningen dimensionerad med ungefär 0,2 kWp solcellseffekt per 1 MWh årlig 

elanvändning, vilket resulterar i lägre elproduktionsöverskott som kan lagras i energilager. 

Därmed bör det vara svårare att öka egenanvändningen med energilager i det tänkta systemet i 

Fornby. 

Förutom dimensioneringen av energilager spelar den geografiska platsen för 

solcellsanläggningen roll. På platser där solinstrålningsintensiteten är hög genererar 

solcellerna mer el per tidsenhet än där intensiteten är låg, vilket ger ett större 

produktionsöverskott som kan lagras. En studie av Munkhammar m.fl. (2013), genomförd för 
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ett system i Uppsala, visar på att egenanvändningen av el kan ökas med omkring 10-12 % 

med energilager i elbilar, beroende på installerad solcellseffekt. 

I denna studie indikerar resultaten att egenanvändningen av el kan ökas med omkring 6 % 

med energilager, givet den aktuella systemdimensioneringen. Detta är något lägre än 

resultaten i liknande studier, men i samma storleksordning som resultaten i Munkhammar 

m.fl. (2013). Skillnaden i resultat kan bero på vissa förenklingar som har gjorts i denna studie 

samt dimensioneringen av energilager och solcellsanläggning relativt elanvändningen i 

systemet. 

Egenanvändning med laststyrning 

I sammanställningen av Luthander m.fl. (2015) visar ett flertal studier på att användningen av 

laststyrning (DSM) kan öka egenanvändningen av el, men ökningen varierar mellan studierna 

från omkring 2 procentenheter till omkring 14 procentenheter. 

Widén (2014) studerar hur egenanvändningen av el kan ökas med laststyrning i ett 

bostadsområde i Sverige med 200 enfamiljshus, vilket innebär liknande förutsättningar som 

för området Fornby i denna studie. I Widén (2015) utvärderades ett antal olika fall, som alla 

visade på att laststyrning kan öka egenanvändningen med 2-4 procentenheter. Den totala 

kostnadsreduktionen per hushåll med laststyrning beräknades till ungefär 20 euro, 

motsvarande 180 SEK. 

Med laststyrning i denna studie, för ett system med en installerad solcellseffekt om 0,67 kWp 

per 1 MWh årlig elanvändning, beräknades egenanvändningen öka med ungefär 2,5 

procentenheter. Den totala kostnadsreduktionen beräknades till ungefär 80 SEK. Jämfört med 

Widén (2015) är ökningen av egenanvändning med laststyrning ungefär densamma, men 

kostnadsreduktionen är lägre. Detta skulle kunna bero på skillnader i metodik eller 

dimensionering av solcellsanläggningen relativt den totala elanvändningen. 

7.2.4 Förslag till fortsatta studier 

För fortsatta studier av liknande system som det som har utvärderats här finns ett antal 

områden som skulle vara relevanta: 

 Användande av fullständiga prognostiseringsmodeller för samtliga prognostiserade 

parametrar: elpris, försäljningspris, elanvändning och solcellseffekt. 

 Inkluderande av fler prognostiseringsfel, till exempel för elpriser och elanvändning, 

samt kontinuerlig justering av prognoser i systemstyrningen baserat på 

prognostiseringsfel. 

 Utvärdering av energilagrets funktion för nätägaren i ett EMS-system med 

prognostisering.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de sammantagna slutsatserna från båda studierna, med 

utgångspunkt i de frågeställningar som formulerades i avsnitt 1.3. 

8.1 Kundnyttan av ett solcellssystem 
En investering i en solcellsanläggning vid bullervallen kommer att vara en lönsam investering 

för Riksbyggen och för de kunder som väljer att bosätta sig i bostäderna i Fornby. När 

bostäderna är redo att säljas bör investeringskostnaden fördelas jämt över hushållen anslutna 

till anläggningen och adderas till kostnaderna för bostäderna.  

De boende kommer ofta att ha ett lägre genomsnittligt elpris än andra områden utan 

solcellsanläggningar. Det momentana elpriset kommer som högst att vara lika det som andra 

områden betalar. Utöver billigare elpris kommer integrering av en solcellsanläggning medföra 

att de boende minskar sitt beroende av elleverantören samt att området är mindre känsligt mot 

ökande elpriser. Att bo i ett område där 15,3 % av den använda elen är egengenererad skapar 

också ett mervärde utöver den ekonomiska delen. 

Investeringen har en återbetalningstid på 18,5 år och efter denna tidpunkt kommer området att 

göra en ekonomisk vinst i form av ett lägre elpris. Om de boende bor kortare tid i området 

kommer delägandet i anläggningen fortfarande ha ett restvärde som tillför ett ökat värde på 

fastigheten. 

Anläggningen bör inte investeras i om den är tänkt att endast leverera och sälja elektricitet till 

nätägaren. Det skulle innebära att återbetalningstiden överskrider livslängden och att 

investeringen aldrig blir lönsam. Däremot kan den trots detta fungera i marknadsföringssyfte 

för Riksbyggen vilket skulle kunna bidra till ekonomisk lönsamhet i en annan del av 

verksamheten. 

Att minska antalet hushåll kopplade till anläggningen kommer att förlänga återbetalningstiden 

och bidra till att andelen förnybar energi kan bli högre än vad som är lämpligt. Riksbyggen 

bör därför se till att antalet hushåll med liknande lastprofiler som i denna studie inte 

understiger 100 hushåll. 

8.2 Integrering och maximering 
Riksbyggen kan marknadsföra och subventionera möjligheten att investera i ytterligare 

solceller, och det finns utrymme för de boende att investera i egna takanläggningar. Med hjälp 

av en subvention från Riksbyggen kommer takanläggningarnas överskott kunna stödja 

genereringen från solcellssystemet vid bullervallens och öka mängden förnybar el i området. 

Dessa takanläggningar bör placeras med en azimut mellan -10º och -20º för att sänka 

energikostnaderna optimalt och samtidigt bidra till en minskad mängd köpt el från elnätet. 

Den optimala orienteringen för takanläggningarna kommer av att systemet vid bullervallen är 

orienterad med en azimut på 60º vilket förskjuter dess maxproduktion till eftermiddagar. 

Simuleringarna visade att genom att komplettera med takanläggningar med andra 

orienteringar kommer energikostnaden öka ytterligare samt att återbetalningstiden för hela 

systemet minskar. 
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Om nätägaren gör investeringar för att bättre klara av högre nivåer intermittent elgenerering 

finns det möjlighet att utöka storleken på takanläggningarna. Simuleringarna visade att 

takanläggningar inledningsvis tillför en ökad lönsamhet för systemet. Om storleken på 

takanläggningarna fördubblades försämrades dock lönsamheten vilket innebär att det till slut 

inte längre är ekonomiskt lönsamt att investera i ytterligare solceller för utbyggnad av 

systemet. 

8.3 Utformning av styrningsmetoder för smarta elnät 
Styrningsmetoder för smarta elnät kan utformas på olika sätt baserat på hur systemet ska 

hantera eldistributionen i systemet med avseende på användning, lagring eller försäljning. 

Utformningen av styrningsmetoder beror på vad systemets syfte är, exempelvis att maximera 

intäkterna från såld mikroproducerad el eller att alltid ha reservkraft i ett energilager för att ett 

lokalnät ska kunna fungera i ö-drift. För själva systemstyrningen används ett Energy 

Management System (EMS), som inkluderar IT-system för datahantering, reglerdon samt 

mätare och givare. Systemet kan kompletteras med olika EMS-policys, där målsättningen med 

systemstyrningen definieras. 

8.4 Optimering av systemstyrningen med prognostisering 
Systemstyrningen kan optimeras på flera sätt, och prognostisering är ett användbart verktyg 

för detta. I denna studie har fem olika typer av prognostisering (prognosmoduler) inkluderats: 

prognoser över solcellseffekt, elanvändning, högsta och lägsta elpris under ett dygn, 

tidpunkter för högsta och lägsta elpris samt försäljningspris för mikroproducerad el.  

Resultaten visade att ju fler prognosmoduler som inkluderas i optimeringen, desto mer kan de 

totala elkostnaderna i systemet reduceras. När fler prognosmoduler används antas också 

systemets robusthet mot framtida förändringar av exempelvis elpriser eller elanvändning öka. 

Sådana förändringar skulle också medföra att prognostiseringsfunktionen bli än viktigare för 

systemoptimeringen. 

Baserat på resultaten i denna studie är elpriser och solcellseffekt de viktigaste parametrarna att 

prognostisera för att optimera systemstyrningen när energilager används. Om laststyrning 

tillämpas är solcellseffekt den viktigaste parametern att prognostisera. 

Felaktiga prognoser har förhållandevis liten påverkan på systemstyrningen i de EMS-policys 

som har undersökts, men prognosfel har enbart inkluderats för prognoser av solcellseffekt. 

För system med energilager framstår det som viktigast att den totala elproduktionen från 

solcellsanläggningen i systemet är så exakt som möjligt på dygnsbasis, men elproduktion på 

timbasis är mindre viktigt. För system med laststyrning bedömdes det vara viktigare att 

prognoserna kan identifiera de timmar då det förekommer elproduktionsöverskott än att det 

totala överskottet är korrekt beräknat. 

8.5 Lönsamhet för energilager och laststyrning 
Installation av en solcellsanläggning i Fornby är, baserat på simuleringar med EMS-modellen, 

något som kan leda till mycket lägre genomsnittliga elpriser per dygn för de boende. De 

genomsnittliga elpriserna kan också användas för att visa på nyttan av systemet för de boende, 
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i och med att dessa elpriser alltid visade sig vara lägre än priserna för el från elnätet i 

simuleringarna.  

Den huvudsakliga rekommendationen baserat på resultaten från EMS-modellen är att ett 

solcellssystem i Fornby är mest lönsamt om ett EMS-system med energilager eller 

laststyrning inte inkluderas. Detta beror framförallt på att de beräknade kostnaderna för 

energilager är för höga för att systemet ska vara lönsamt, och att överskottet av el från 

solcellerna som kan användas för lagring är litet. Dimensioneringen av energilagerkapaciteten 

är en central parameter för systemets lönsamhet, och resultaten i studien indikerar att 

dimensioneringen bör göras baserat på både solcellsanläggningens toppeffekt och den totala 

elanvändningen i området per år. 

För att något av de föreslagna systemen i denna studie ska vara lönsamt för de boende krävs 

att energilagerkostnaderna minskar till ungefär en femtedel av dagens kostnader och en 

tredjedel av de prognostiserade kostnaderna år 2017. Detta resultat baseras dock på att 

energilagret enbart har en livslängd om 4000 cykler. Ett energilager i ett verkligt system 

beräknas kunna ha upp till dubbelt så lång livslängd, vilket i så fall skulle leda till relativt sett 

lägre energilagerkostnader och högre potentiell lönsamhet för systemet. 

Systemet kan optimeras med prognosstyrning vilket leder till ytterligare kostnadsreduktioner. 

Baserat på de simuleringar som har gjorts motiverar dessa kostnadsreduktioner inte en 

investering i EMS-infrastrukturen – mätare, reglerdon, IT-system med mera. Vidare beräknas 

inte heller laststyrning för enskilda hushåll till så pass stora kostnadsreduktioner att det skulle 

vara lönsamt att investera i. 

Det ska påpekas att rekommendationerna enbart baseras på systemnyttan för kunderna, och 

systemstyrningen i form av EMS-policys har anpassats efter att reducera elkostnaderna så 

mycket som möjligt. Energilager har andra fördelar än minskade elkostnader, som skulle 

kunna motivera de höga investeringskostnaderna. Detta har dock inte undersökts i denna 

studie. 
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Bilaga 1: Distributionsnät 

Spänningsreglering i distributionsnät 

De allra flesta elkunder får sin el från distributionsnätet. Ofta används enheten per unit (p.u.) 

för att beskriva spänningsvariationer inom ett nät eftersom nätspänningen sällan är exakt den 

nominella spänningen. Exempelvis, om den nominella spänningen i nätet är 400 V (1,0 p.u.) 

så motsvarar en huvudspänning på 440 V i en viss punkt 1,1 p.u., det vill säga 10 % över 

nominell spänning (Walla 2012, s. 11). 

Svenska Kraftnät, SvK, äger och förvaltar det svenska stamnätet. På regionala och lokala nät 

finns dock en mängd olika aktörer, nätägare, som äger olika sektioner av nätet och är 

ansvariga för att exempelvis nätspänningen hålls inom acceptabla nivåer. I Europa gäller att 

fasspänningen i distributionsnäten inte får avvika mer än 10 % från den nominella 

fasspänningen 230 V under en 10-minutersperiod (Debruyne m.fl., 2010). Detta innebär att 

fasspänningen hela tiden måste vara mellan 0,9 och 1,1 p.u., vilket ställer krav på 

spänningsreglering i elnätet. 

Spänningen som levereras från överliggande nät till distributionsnät sänks genom en 

transformator, från exempelvis 10 kV till 400 V, och fördelas till det lokala nätet via en 

fördelningsstation. Till denna fördelningsstation är ett antal olika ledningar anslutna och på 

varje sådan ledning är ett varierande antal förbrukare – villor, flerbostadshus, mindre 

industrier et cetera – inkopplade. Ett exempel på hur ett elnät kan se ut illustreras i figur 29 

nedan. I detta fall kan huvudspänningarna på HV-, MV- och LV-näten vara exempelvis 100 

kV, 10 kV respektive 400 V. 

 

Figur 29 Schematisk bild över högspännings- (HV), mellanspänning- (MV), och lågspänningsnäten (LV). A, B och C 
betecknar distributionsledningar och strecken på ledningarna betecknar anslutna hushåll. 

Så fort en ansluten förbrukare tar ut effekt från LV-nätet sjunker spänningen i nätet. Det 

innebär att om alla förbrukare i systemet i figur 29 tar ut en lika stor effekt samtidigt kommer 

spänningen i slutet av ledning B att vara lägre än i slutet av ledning A eller C. Vid högt 

effektuttag kan spänningsfallet bli ett problem för nätägaren eftersom spänningen i slutet av 

långa distributionslinor riskerar att sjunka under det tillåtna värdet på 0,9 p.u. Ett exempel på 
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hur spänningsvariationerna i nätet kan se ut illustreras i figur 30 nedan. Som kan ses i figur 30 

sjunker huvudspänningen under 0,9 p.u. i slutet av ledning B.  

 

Figur 30 Illustrerar hur spänningen sjunker längs ledningar med laster som förbrukar elektrisk 

energi. A, B och C betecknar distributionsledningar och strecken på ledningarna betecknar anslutna 
hushåll. 

Ett alternativ för att se till att spänningen inte sjunker under tillåtna värden är att använda så 

kallade lindningskopplare (tap changer), vilket innebär att spänningen från transformatorn till 

lågspänningsnätet justeras upp från 1,0 p.u. till exempelvis 1,03 p.u. Detta ger större marginal 

för spänningsfall i distributionsnätet och spänningen regleras ofta upp på vintern eftersom 

elbehov och effektuttag i regel är högre då än under resten av året (Walla 2012, s. 11)  

Distribuerad generering 

Integrering av mikroproduktion av el i distributionsnät, så kallad distribuerad generering i 

form av exempelvis solceller, kan vara ett hjälpmedel i spänningsregleringen på nätet. 

Eftersom solceller tillför el till nätet ger de också en spänningshöjning och på långa 

distributionsledningar kan sådana spänningshöjningar göra att huvudspänningen inte sjunker 

under 0,9 p.u., även vid hög last (Walla 2012, s. 31). Detta illustreras i figur 31 nedan, där den 

åttonde förbrukaren på ledning B har installerat solceller. 
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Figur 31 Visar hur spänningen minskar längs en ledning och hur den kan ökas genom installation av solceller (PV). A, 
B och C betecknar distributionsledningar och strecken på ledningarna betecknar anslutna hushåll. 

Förutom att ge fördelar för ägaren av solcellerna, i form av möjligheten att producera sin egen 

el, kan solceller alltså även fylla en funktion för nätägaren genom spänningsutjämning. Vissa 

elleverantörer betalar solcellsägare ersättning för så kallad nätnytta, utöver ersättning för 

själva elen, när de levererar el på nätet. Detta eftersom den producerade elen minskar 

elbolagens överföringskostnader (E.ON, 2015). 

För mycket förnybar el i distributionsnätet kan dock leda till att spänningsnivåerna blir 

oförutsägbara och svåra att reglera. Dessutom kan det uppstå problem om många förbrukare i 

samma nät installerar solceller. Under soliga dagar kan dels den tillförda effekten till nätet 

leda till överbelastning och dels kan nätspänningen riskera att stiga över de tillåtna 1,1 p.u. I 

en studie av Walla (2012) drogs slutsatserna att med hänsyn till både spänningsreglering och 

överbelastning av nätet kan ett lokalt elnät (stads- eller villanät) klara av en installerad 

solcellseffekt vars produktion motsvarar ungefär 25 % av det egna elbehovet på årsbasis. 

Denna begränsning kallas för acceptansgräns (hosting capacity) och definieras som mängden 

förnybar elgenerering som kan anslutas till det befintliga elnätet utan att nya investeringar i 

elnätsinfrastruktur måste göras (EI 2010, s. 20) 
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Bilaga 2: Justering av lastprofil 
Utgångspunkten för framtagningen av de nya lastprofilerna var att samtliga hushålls 

elanvändning omfattar samma förbrukningsposter, men att tidpunkten då förbrukningen 

uppstår är stokastisk inom ett visst tidsintervall. I detta fall användes tidsintervallet 5 timmar. 

De nya lastprofilerna genererades i MATLAB genom att det skapades separata lastprofiler för 

alla 150 hushåll, där elanvändningen för en specifik timme i den ursprungliga lastprofilen 

flyttades till en slumpmässig tidpunkt inom tidsintervallet 5 timmar - det vill säga, från och 

med två timmar före den egentliga tidpunkten till och med två timmar efter den egentliga 

tidpunkten då förbrukningsposten uppstår. Därefter adderades samtliga lastprofiler till en 

samlad lastprofil för hela området. 

Figur 32 nedan visar ett exempel på hur de justerade lastprofilerna skapas. Under dygnet som 

löper från timme 6000-6023 har varje värde på den röda kurvan bestämts som ett 

slumpmässigt värde på den blåa kurvan, inom ett 5-timmarsintervall. Exempelvis är 

elanvändningen i den justerade lastprofilen (röd kurva) under timme 6011 densamma som 

elanvändningen i den ursprungliga lastprofilen (blå kurva) under timme 6009. På samma sätt 

motsvarar timme 6021 i den justerade lastprofilen timme 6022 i den ursprungliga lastprofilen. 

Detta representerar att den totala elanvändningen för samtliga hushåll i systemet är ungefär 

lika stor, men att olika elanvändningsposter uppkommer vid något olika tidpunkter. 

 

Figur 32 Stokastisk förflyttning av hushållslast ± 2 timmar för att skapa 
smoothing effekt för områdets totala elektriska last 
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Bilaga 3: Sammanfattning av gemensamma antaganden 
I denna bilaga listas och sammanfattas de antaganden som har gjorts i modelluppbyggnad och 

simuleringar och som är gemensamma för både System-modellen och EMS-modellen. 

Området 

 Fornby är beläget vid Nyby utanför Uppsala. 

 Området omfattar 150 villor. 

 Hustakens lutning är 20 grader och husens orientering är godtycklig. 

Systemet 

 Solcellsanläggningarna i Fornby installeras år 2017. 

 Solcellsanläggningen på bullervallen har en toppeffekt om 137 kWp. 

 Varje ansluten takanläggning har en toppeffekt om 3 kWp. 

 Varje panel har en toppeffekt om 250 Wp/panel. 

 Verkningsgraden för samtliga paneler är 15,24 %. 

 Verkningsgraden för samtliga växelriktare, likriktare och DC/DC-omvandlare är 98 %. 

Ägarfrågan - referensfall 

 Riksbyggen står för den initiala investeringen i solcellssystemet. Därefter adderas en 

avgift till bostadspriset vid försäljningen av villorna som kan ses som en investering i 

den el som sedan kommer erhållas från solcellsanläggningen. 

 Riksbyggen kommer fortfarande att vara ägare av systemet men skänker den 

egenproducerade elen gratis till de boende i området. 

 Intäkten för den el som säljs till elnätet kommer räknas av från den faktura som 

månadsvis debiterar de boende. 

 Investeringen för takanläggningar bekostas av husägarna själva.  

Elanvändning 

 Samlad lastprofil baserad på aggregering av stokastiskt justerade lastprofiler för varje 

hushåll 

 Den totala elanvändningen uppgår till ungefär 4500 kWh/år per hushåll. 

 Varje hushåll har en baslast om ungefär 0,2 kWh/h. 

Kostnader, köpt el 

 Elkundernas elpris utgörs av följande komponenter: 

o Spotpris 

o Elcertifikat 

o Energiskatt 

o Överföringsavgift 

o Elleverantörens vinstpåslag 

o Moms 

 Den enda varierande komponenten i elpriset är spotpriset. 

 Som utgångspunkt för elpriserna har 2014 års spotpriser använts. 

 Moms är medräknat i alla elpriser. 
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 Elpriserna baseras på timdebitering. 

Intäkter, producerad el 

 Som försäljningspris för all såld el används spotpriset på el. 

 Intäkter från elcertifikat räknas som en intäkt på all producerad el från solcellerna. 

 Intäkter från skattereduktion räknas inte med i basfallen. 

Elcertifikat 

 Påslag för elcertifikat på köpt el gäller till år 2035. 

 Ersättning för elcertifikat för el från solceller kan erhållas i 15 år och som längst till år 

2035. 

 Prisprognos för elcertifikat från Svenska Kraftmäklarna (2015) används. 

 Elmätare sitter direkt vid anläggning vilket gör att all produktion kommer kunna 

belönas med elcertifikat. 

 Intäkter från elcertifikat reduceras med 10 % vilket representerar kostnader för 

elcertifikathantering. 

 Den kvotplikt som annars gäller för stora producenter som använder egenproducerad 

el gäller inte för Riksbyggen. 

Skattereduktion 

 Skattereduktionen motsvarar en intäkt om 0,6 SEK/kWh och gäller för el levererad till 

nätet. 

 Skattereduktion inkluderas inte i basfall utan testas i en separat simulering. 
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Bilaga 4: Inparametrar till System-modellen 
I tabell 35 är samtliga data som antas i simuleringar och beräkningar för System-modellen 

sammanställd. 

Tabell 35 Sammanställning av data använd i solcellssystemssimuleringarna 

Parameter System 1 System 2 Referens 

PV (Photovoltaics)    

Storlek/panel [Wp] 250 250 Kraftpojkarna (2015) 

Storlek/system [kWp] 137 3 kW/tak Kraftpojkarna (2015) 

- Mått/panel (B x H x D) 
[mm] 

1044x1783x27 1044x1783x27 Kraftpojkarna (2015) 

- Azimut [°] 60 Varierat Se avsnitt 4.2.2 

- Tilt [°] 30 Varierat Se avsnitt 4.2.2 

- Albedo [%] 20 20 Se avsnitt 4.2.2 
- Kostnad [SEK/Wp] 17 15 Se avsnitt 4.2.2 

- Livslängd PV [år] 25 25 Se avsnitt 4.2.2 

- Livslängd växelriktare 
[år] 

13 13 Se avsnitt 4.2.2 

- O&M (Operation & 

Maintenance) 
[SEK/(år)] 

97 per kW 97 per kW Se avsnitt 4.2.2 

- Verkningsgrad PV [%] 15,24 15,24 Kraftpojkarna (2015) 

- Verkningsgrad 

växelriktare [%] 

98 98 Se avsnitt 2.1.2 

- Nedstämplingsfaktor 

[%/livslängd] 

10 10 Kraftpojkarna (2015) 

- Temperaturkoefficient 
- [%/K] 

-0,43 -0,43 Kraftpojkarna (2015) 

- Nominell drifttemperatur 

på solceller (NOCT) 
[°C] 

48 48 Kraftpojkarna (2015) 

    

Nätkostnader    

- Köppris[SEK/kWh] Spotpris 2014 samt 
avgifter 

Spotpris 2014 samt 
avgifter 

Se avsnitt 4.1.2 

- Säljpris [SEK/kWh] Spotpris 2014 + 

elcertifikat 

Spotpris 2014 + 

elcertifikat 

Se avsnitt 4.1.3 

Elcertifikat [SEK/kWh] 0,09 0,09 Se avsnitt 4.2.2 

Elmätare, inv. kostnad 

[SEK/anläggning] 

2900 - Se avsnitt 2.2.1 

    

Ekonomiska parametrar    

- Inflation (g) [%] 2 2 Se avsnitt 4.2.2 

- Kalkylränta (p) [%] 3 3 Se avsnitt 4.2.2 

  



112 

 

Bilaga 5: Investeringskalkyl för System-modellen 
Nedan beskrivs de tre olika delarna av investeringskalkylen för solcellssystemen. 

Nuvärde (NV)  

Nuvärde beräknas enligt ekv. (6) och används för att fastställa lönsamheten för en investering 

och beräknar om dess avkastning och restvärde i dagens värde. Den första termen beräknar 

restvärdet (R) på anläggningen och för att räkna om det till dagens värde används kalkylränta 

(p) och tillväxtfaktor (g). Restvärdet för Fornby kommer vara lika med noll eftersom man 

antas använda anläggningen tills den inte längre är tjänlig när livslängden (n) är uppnådd. Det 

kommer därefter finnas något värde att få ut av anläggningen. Den andra termen räkna om 

avkastningen och dess värde i dagen pengar. Det årliga inbetalningsöverskottet (ai) är inkomst 

minus utgift och är positiv om den årliga energikostnaden är mindre vid en installerad 

solcellsanläggning än om el endast skulle köpas från elnätet. Nuvärdet används i denna 

beräkning för att kunna finna nettonuvärdet och därmed återbetalningstiden för anläggningen.  

𝑁𝑉 =  
𝑅(1 + 𝑔)𝑛

(1 + 𝑝)𝑛
+ ∑

𝑎𝑖(1 + 𝑔)𝑖

(1 + 𝑝)𝑖

𝑛

𝑖=1

                      (6) 

Nettonuvärde (NNV) och återbetalningstid (t) 

Nettonuvärdet är differensen mellan investeringen för solcellsanläggningen och dess nuvärde. 

Vid den tidpunkt då nuvärdet är lika stor som investeringen är nettonuvärdet noll. Denna 

tidpunkt kallas för återbetalningstid. Efter denna tidpunkt är den ursprungliga investeringen 

återigen intjänad och varje årlig avkastning kommer från och med nu bidra till ekonomisk 

vinst. I ekv. (7) nedan är 𝐺 den totala investeringskostnaden. 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺                            (7) 

Annuitetsmetoden (A) 

Denna metod visar hur lönsam investeringen är om man slår ut den över hela dess livstid. 

Annuiteten som beräkningen resulterar i anges som SEK/år och genom att studera annuiteten 

för olika livslängder, kalkylräntor och investeringskostnader blir det möjligt att se hur stor den 

årliga avkastningen skulle vara. I ekv. (8) är 𝑘 annuitetsfaktorn, 𝑝 är kalkylräntan och 𝑛 är 

den ekonomiska livslängden.  

𝑘 =
𝑝

1 − (1 + 𝑝)−𝑛
                       (8) 

𝐴 = 𝑁𝑁𝑉 ∗ 𝑘                                    (9) 
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Bilaga 6: Prognosmoduler 
I denna bilaga beskrivs de prognosmoduler som användes i modelluppbyggnaden av EMS-

modellen. 

Elanvändning 

Prognostisering av elanvändning (lastmodul) användes framförallt i systemet som inkluderade 

laststyrning, i syfte att bestämma dagliga styrningsscheman för laststyrningen
3
. I 

prognostiseringen identifieras förbrukningstoppar under kvällstid så att laster kan flyttas från 

dessa tidpunkter, vilket jämnar ut hushållets elanvändning under dygnet. 

För prognoser över elanvändning användes den samlade lastprofilen för hela området, som 

beskrivits i avsnitt 4.1.4.  Även om elanvändning kan variera mycket mellan olika hushåll 

antogs de stokastiskt justerade lastprofilerna ha större sannolikhet att på ett korrekt sätt 

återspegla den verkliga elanvändningen än en enskild lastprofil baserad på historiska data.   

Solcellseffekt 

Prognostisering av solcellseffekt (effektmodul) användes i kombination med prognoser över 

elanvändning. Syftet med detta var att beräkna eventuellt produktionsöverskott från 

solcellerna när elbehovet väl är tillgodosett, vilket sedan kunde användas på två sätt. Det ena 

var att beräkna hur mycket el som behöver köpas från elnätet för att energilagret ska nå 

maximal SOC under dygnet. Det andra var att skapa styrningsscheman för laststyrning så att 

de styrbara lasterna i största möjliga mån kunde försörjas av el från solceller. 

Prognostisering av solcellseffekt har beskrivits i avsnitt 4.3.2. I modelleringen användes dock 

huvudsakligen verklig solinstrålningsdata för både prognostisering och systemstyrning. Detta 

kan beskrivas som att en prognostiseringsmodell med 0 % fel användes. Anledningen till detta 

var att systemen jämfördes med varandra under förutsättning att de fungerar så bra som 

möjligt. 

För att utvärdera hur Hybridmodellens RMSE-fel på 8 % skulle påverka systemens funktion 

och lönsamhet gjordes även separata simuleringar för samtliga system. I dessa simuleringar 

användes effektprofiler motsvarande vad hybridmodellen hade genererat (se avsnitt 4.3.2) för 

prognostiseringen i systemet, medan verklig data användes för systemstyrningen. Resultaten 

från de två simuleringsmetoderna jämfördes sedan med varandra. 

Elpriser 

Elprisprognoserna innefattar två huvudsakliga komponenter. Båda baseras på det som här 

kallas elprisperioder, eller hög- och lågprisperioder för el, vilket är de perioder under ett dygn 

då de genomsnittliga elpriserna är som högst respektive lägst.  

De tidpunkter som beräknas för att identifiera när hög- och lågprisperioderna börjar 

(elprismodul 1) används för att starta upp- eller urladdning av energilagret. De genomsnittliga 

elpriserna som beräknas (elprismodul 2) används för att avgöra om det är lönsamt att ladda 

energilagret med el från elnätet, med hänsyn till skillnaden mellan högsta och lägsta elpris 

                                                

3 För närmare beskrivning av hur laststyrningen modellerades, se avsnitt 4.4.5 samt bilaga 20. 
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samt förluster i elkraftkomponenter och energilager. En mer utförlig beskrivning av 

elprisperioder återfinns i bilaga 7. 

Samtliga elprisprognoser baseras på elspotpriser från Nord Pool Spot (2015). Dessa är kända 

med stor säkerhet 24 timmar i förväg, så avvikelsen från dessa prognoser antas vara 

försumbar. Därför har felaktigheter i elprisprognoserna inte tagits hänsyn till i denna studie. 

Elförsäljningspriser 

Prognostisering av elförsäljningspriser (försäljningsmodul) baserades på elspotpriserna för el 

och kombinerades med elprismodul 2. Dessa prognoser användes för att beräkna om vad som 

vore mest lönsamt: att sälja produktionsöverskottet från solcellerna till elnätet eller att lagra 

den i energilagret för att använda den när elpriset är som högst under dygnet. I beräkningarna 

inkluderades förluster i elkraftkomponenter och energilager. 
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Bilaga 7: Elprisperioder 
De indata som används för prognostisering av elpris har bearbetats i modellen för att bli 

användbara vid systemstyrningen. Denna bearbetning handlar om identifiering av de 

tidpunkter under varje dygn då elpriset är som högst och lägst (i det följande: högprisperioder 

respektive lågprisperioder). Denna beräkning baseras på genomsnittskostnader över givna 

tidsperioder (i det följande: tidsbas). 

Anledningen till att genomsnittskostnader används är för att undvika eventuella extrema 

prisfluktuationer. I de fall då energilagret laddas med el från nätet används energilagrets totala 

uppladdningstid som tidsbas för lågprisperioderna. När laststyrning tillämpas används 

tidsbasen tre timmar, eftersom det är en den tid som krävs för att alla styrbara laster ska kunna 

köras i följd. Vad gäller högprisperioderna används i samtliga fall energilagrets totala 

urladdningstid som tidsbas, eftersom syftet med energilagret är att minska de boendes 

elkostnader så mycket som möjligt. Systemet identifierar lågprisperioder mellan klockan 1-12 

varje dygn, och högprisperioder mellan kl. 15-23 varje dygn. 

Figur 33 nedan visar ett typiskt exempel på hur elprisprognoserna fungerar. Den blåa kurvan 

har tagits fram med syfte att identifiera lågprisperioder, med tidsbasen 4 timmar. Det innebär 

att kurvan visar de genomsnittliga elpriserna för de närmaste 5 timmarna, det vill säga aktuell 

timme plus 4 timmar framåt. Detta görs för att elpriset ska bli så lågt som möjligt sett över 

hela energilagrets uppladdningstid, som i det aktuella fallet är 4 timmar. På samma sätt 

används den röda kurvan för att identifiera högprisperioder, men då urladdningstiden för 

energilager i allmänhet är kort har tidsbasen 1 timme använts. Alltså visar den röda kurvan 

genomsnittliga elpriser för de närmaste 2 timmarna, det vill säga aktuell timme och 1 timme 

framåt. 

Om enbart aktuella elpriser hade använts för att identifiera när energilagret ska laddas upp 

eller ur så hade kostnaderna för köpt el blivit högre, vilket märks i figur 33. Exempelvis hade 

uppladdningen av energilagret påbörjats vid timme 4, och genomsnittkostnaden för att ladda 

upp hela energilagret hade blivit 0,9829 SEK/kWh. Med genomsnittliga elpriser påbörjas 

uppladdningen istället vid timme 2 och den genomsnittliga elkostnaden blir 0,9739 

SEK/kWh. 
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Figur 33 Exempel på hur elprisprognoserna fungerar. Svart, blå 

och röd kurva har beräknats utifrån olika långa tidsperioder (1, 2 

respektive 4 timmar), vilket resulterar i olika genomsnittspriser 
för respektive tidsperiod. 
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Bilaga 8: Inparametrar till EMS-modellen 
I tabell 36 är samtliga data som antas i simuleringar och beräkningar för EMS-modellen 

sammanställd. 

Tabell 36 Samling av antaganden för simuleringarna i EMS-modellen i MATLAB 

Parameter Värde Referens 

Prognostiserad solcellseffekt [Wp/modul] 0-250  Se avsnitt 4.3 

Verklig solcellseffekt [Wp/modul] 0-250 Se avsnitt 4.3 

Antal dagar 364  

Elanvändning [kWh/h] Varierande Se avsnitt 4.1.4 

Antal hushåll [st] 150  

Elpris    

- Spotpris [SEK/kWh] 0,0054-0,9547  NordPool (2015) 

- Vinstpåslag [SEK/kWh] 0,03 Vattenfall kundtjänst (2015) 
- Energiskatt [SEK/kWh] 0,294 Vattenfall kundtjänst (2015) 

- Nätavgift (rörlig) [SEK/kWh] 0,20 Vattenfall kundtjänst (2015) 

- Elcertifikat [SEK/kWh] 0,03 Se avsnitt 4.4.4 
- Moms 25 % påslag på elpriset Vattenfall kundtjänst (2015) 

Försäljningspris el Spotpris Vattenfall (2015) 

Elcertifikat, producerad el [SEK/kWh] 0,03 Se avsnitt 4.4.4 

Energilager:   

- Kapacitet [kWh] 70 Se avsnitt 4.4.3 

- Max. SOC [kWh] 56 Se avsnitt 2.4.2 

- Min. SOC [kWh] 14 Se avsnitt 2.4.2 
- Kostnad [SEK/kWh] 3900 Se avsnitt 2.4.2 

- Livslängd [cykler] 4000 Se avsnitt 2.4.2 

- Cykelverkningsgrad [%] 90 Se avsnitt 2.4.2 
- Uppladdningstid [h] 4 Se avsnitt 2.4.2 

- Urladdningstid [h] 2 Se avsnitt 2.4.2 

Verkningsgrader för elkraftkomponenter:   
- Växelriktare [%] 98 Se avsnitt 2.1.2 

- Likriktare [%] 98 Se avsnitt 3.2 

- DC/DC-omvandlare [%] 98 Se avsnitt 3.2 

Styrbara laster:   
- Diskmaskin [kWh/användning] 0,69 Castillo-Cagilal m.fl. (2011) 

- Tvättmaskin [kWh/användning] 0,79 Castillo-Cagilal m.fl. (2011) 

- Torktumlare [kWh/användning] 0,96 Castillo-Cagilal m.fl. (2011) 

 

  



118 

 

Bilaga 9: Flödesschema (MATLAB) för EMS-modellen 
Figur 34 nedan visar ett översiktligt flödesschema över hur EMS-modellen konstruerades i 

MATLAB. Streckade linjer markerar steg som kan väljas bort, beroende på hur exempelvis 

kostnader för energilager hanteras. Färgerna i flödesschemat förtydligar vilka aktiviteter eller 

steg som hör ihop.  

Beroende på vilken EMS-policy som tillämpas tillkommer olika aktiviteter och steg som inte 

redovisas utförligt i flödesschemat, exempelvis beräkningar av differensen mellan elpriser 

under dygnet för att avgöra om det är lönsamt att ladda energilagret med el från elnätet. 

Närmare specificering av aktiviteter som är specifika för olika EMS-policys återfinns i bilaga 

20. 

I EMS-modellen används återkoppling på timbasis för energilagret, och SOC uppdateras varje 

timme. I övrigt görs beräkningar över ett dygn i taget, eftersom prognoserna omfattar 24 

timmar. Energilagrets SOC överförs dock mellan dagarna, då det förekommer dagar när det 

inte finns behov av att använda energilagrets fulla kapacitet.  
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Figur 34 Flödesschema för MATLAB-modellen av EMS-systemet  
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Bilaga 10: Resultatparametrar från HOMER-simuleringar 
Efter genomförda simuleringar i HOMER är det viktigt att sortera ut vilka av resultaten som 

är betydelsefulla för att simuleringarna ska vara till någon nytta.  Simuleringarna i HOMER 

resulterar i många olika resultat och de viktigaste resultatparametrarna för ökad förståelse om 

systemen beskrivs nedan. Utöver dessa är det även möjligt att erhålla olika grafer från 

HOMER som visuellt beskriver systemets funktion. 

Mängd producerad solel (Eprod,el) 

Utifrån solinstrålning, temperatur på anläggningen och position simulerar HOMER fram hur 

produktionen ser ut över året. I tabell- och grafform går det att studera resultaten timbasis 

samt erhålla den totala årsproduktionen för anläggningen. 

Total last (Elast) 

Den totala lasten beräknar HOMER utifrån de lastprofiler som fungerar som indata i 

simuleringsprogrammet. HOMER ger en bestämd siffra över hur stor den totala 

elkonsumtionen är för området. Det är även möjligt att på timbasis studera variationer i lasten 

för att kunna se hur den exempelvis varierar relativt elproduktion.   

Mängd såld solel (Esåld) 

HOMER jämför på timbasis produktionen från solpanelerna med lasten. Ibland är 

produktionen momentant högre än lasten. Detta bidrar till en överproduktion som därmed 

säljs till elnätet. Det är sedan möjligt att erhålla den ackumulerade mängden el som sålts till 

elnätet under året. 

Mängd köpt el (Enät) 

Ackumulerade mängden köpt el är den mängd som utöver elen från solpanelerna behövs för 

att kunna täcka lasten.  

Energikostnad (LCOE) 

Energikostnaden beskrivs på engelska som Levelized Cost of Energy (LCOE), beskriver 

kostnaden för en enhet energi och mäts i SEK/kWh. HOMER tar fram, utifrån systemet och 

de förhållanden det arbetar i, en energikostnad per kWh som beskriver det nya genomsnittliga 

energipriset. Denna energikostnad kan därmed jämföras relativt andra systems 

energikostnader och därmed kunna ge en fingervisning åt om systemet skulle ge minskade 

energikostnader. LCOE beräknas enligt ekv. (10) (HOMER hjälpmanual om LCOE). 

Eftersom simuleringarna i HOMER genomförs kostnadsfritt kommer energikostnaden endast 

spegla minimeras energikostnader i form av minskade utgifter samt inkomster i form av såld 

el.  

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡 −  𝐶𝑚𝑎𝑟𝑔 ∗ 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑒𝑙

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡
                            (10) 

𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡: Kostnad på årsbasis [SEK/år] 

𝐶𝑚𝑎𝑟𝑔 : Marginalkostnaden som uppstår av att solel används istället [SEK/kWh] 
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Andelen förnybart (𝒇𝒇ö𝒓) 

Andelen förnybart som levereras till och som konsumeras i en villa/ett villaområde på årsbasis 

beräknar HOMER. Beräkningarna sker enligt ekv. (11) (HOMER hjälpmanual om Renewable 

fraction).  

𝑓𝑓ö𝑟 = 1 −
𝐸𝑛ä𝑡

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝐸𝑠å𝑙𝑑
                    (11) 

Enät är den energi som köps in från elnätet för att täcka det överskott av last som skapas när 

solpanelerna inte producerar tillräckligt. Esåld är den mängd elektricitet som producerats av 

solpanelerna men inte kunnat användas då lasten varit för låg och därmed sålts till elnätet. 

Varför denna del är med i beräkningen är eftersom det då kan ses som att en last någon 

annanstans försörjts med solenergi och ökar därmed systemets kvot av andel förnybart.  

Egenanvändning 

Den kvot av elanvändningen i hushållen som är genererad i området. 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑒𝑙 är den el som 

solcellssystemet genererar, 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡  är den totala elektriska lasten och 𝐸𝑠å𝑙𝑑  är den el som säljs 

till elnätet. Egenanvändningen beräknas enligt ekv. (12). 

𝑓𝑒𝑔𝑒𝑛 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑒𝑙 − Esåld

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡
                    (12) 

Net present cost (NPC) 

NPC beskriver vad den totala investeringskostnaden är i dagens pengar. Det som inkluderas 

utöver investeringen i solcellsanläggningen är också kostnaden för den el som köps in från 

elnätet för att försörja den last som inte täcks av produktionen från solpanelerna. Den 

överproduktion som säljs till elnätet subtraheras från denna kostnad. 
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Bilaga 11: Beräkningar för utparametrar från EMS-modellen 

Egenanvändning av el från solceller 

I simuleringarna beräknas hur mycket av den producerade elen från solcellerna som används 

av de boende i området, oavsett om elen överförs direkt från solcellsanläggningen eller om 

den har lagrats i energilagret. El från elnätet som har använts för att ladda upp energilagret 

räknas inte in i egenanvändningen. Den totala egenanvändningen beräknas på följande sätt: 

𝐸𝑆𝐶 =
∑ (𝐸𝑃𝑉,𝑛 − 𝐸𝑆,𝑛)8760

𝑛=1

∑ 𝐸𝑃𝑉,𝑛
8760
𝑛=1

,                 (13) 

I ekv. (13) är 𝐸𝑆𝐶  egenanvändningen, 𝐸𝑃𝑉,𝑛 är elproduktionen från solcellerna vid timme n 

och 𝐸𝑆,𝑛 är såld el till nätet vid timme n. 

Beräkning av genomsnittliga elkostnader 

Ett verktyg för att förmedla nyttan med systemet till de boende i området är att beräkna 

genomsnittliga elpriser och på så sätt tydliggöra de faktiska besparingar som systemet kan 

medföra. Genomsnittliga elpriser beräknades på dygnsbasis, eftersom det är större risk att 

priser på timbasis är felaktiga på grund av exempelvis oväntade elprisfluktuationer. Det 

genomsnittliga elpriset definierades här som ”genomsnittlig kostnad per kilowattimme faktisk 

elanvändning”. Eftersom den totala kostnaden för köpt el minskar när solcellerna producerar 

el, men elanvändningen i området fortfarande är lika stor, är det genomsnittliga elpriset per 

dygn lägre för ett system med solceller under varje dygn som solcellerna producerar el. 

De genomsnittliga elpriserna beräknas som beskrivet i ekv. (14): summan av inköpt el från 

nätet per timme multiplicerat med elkostnaden per timme, minus intäkter från såld el 

multiplicerat med aktuellt elförsäljningspris varje timme och intäkter från elcertifikat för all 

producerad el, delat med den totala mängden använd el under ett dygn: 

�̅�𝑒𝑙,𝑑𝑦𝑔𝑛 = ∑
(𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑛 − ∆𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑛 + 𝑃𝐸𝐸𝑆,𝑛ä𝑡,𝑛 ∗ 𝑡) ∗ 𝑌𝑛 − (𝑃𝑠å𝑙𝑑,𝑛 ∗ 𝑡 ∗ 𝑍𝑒𝑙,𝑛) − (𝑃𝑃𝑉,𝑛 ∗ 𝑡 ∗ 𝑍𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡,𝑛)

(𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑛 + 𝑃𝐸𝐸𝑆,𝑛ä𝑡,𝑛 ∗ 𝑡)

24

𝑛=1

         (14) 

I (14) gäller att: 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑛 är den totala elanvändningen under timme n [kWh] 

∆𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑛 är den totala lastreduktionen [kWh] 

𝑃𝐸𝐸𝑆,𝑛ä𝑡,𝑛 är effekt tillförd till energilagret [W] 

𝑌𝑛 är elpriset [SEK/kWh] 

𝑃𝑠å𝑙𝑑,𝑛 är den effekt som levereras till elnätet [W] 

𝑍𝑒𝑙,𝑛 är försäljningspriset för el [SEK/kWh] 

𝑃𝑃𝑉,𝑛 är den effekt som solcellerna genererar [W] 

𝑍𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,𝑛 är ersättningen för elcertifikat [SEK/kWh] 

𝑡 är tidsupplösningen, i det här fallet 1 timme.  
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Bilaga 12: Beräkning av påverkan av elcertifikat på energikostnad 
I nedanstående uträkning beräknas påverkan av elcertifikat på energikostnaden. Denna 

påverkan uppkommer då HOMER inte räknar på intäkterna som kommer från hela 

elgenereringen, utan endast på det som säljs till elnätet. I det fallet intäkterna varit för små 

sker ett avdrag på energikostnaden. I det fallet takanläggningar och systemet vid bullervallen 

genererar tillsammans ska inte överskottet från takanläggningarna erhålla några elcertifikat 

eftersom det är något som individuella husägarna får sköta själva med egen mätare. Därför 

sker ett ”pålägg” på energikostnaden.  

 

𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑒𝑙 − Esåld 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎𝑣𝑑𝑟𝑎𝑔/𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 ∗ 𝐶𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑛𝑦𝑡𝑡 = 𝐿𝐶𝑂𝐸 ± 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎𝑣𝑑𝑟𝑎𝑔/𝑝å𝑙ä𝑔𝑔   
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Bilaga 13: Resultat från simuleringar med EMS-modellen 
I denna bilaga presenteras de fullständiga numeriska resultaten i SEK och procent från 

simuleringar med EMS-modellen. 

Referenssystem 

 
Tabell 37 Fullständiga resultat för hela systemet i referenssystemet 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

526 615 - - 16,024 % 36 999 25,402 % 18 359 

 

Tabell 38 Fullständiga resultat för en villa i referenssystemet 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

2 336 - - 26,905 % 1 978 62,017 % 973 

 

System 1 
Tabell 39 Fullständiga resultat för hela systemet i system 1 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

571 263 557 886 196 17,051 % 30 044 20,627 % 14 903 

 

EMS-policy 1 
Tabell 40 Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 1 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

571 251 557 874 196 17,051 % 30 066 20,628 % 14 904 

System 2 
Tabell 41 Fullständiga resultat för hela systemet i system 2 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

587 582 562 739 364 16,024 % 36 999 25,402 % 18 359 
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EMS-policy 2a 
Tabell 42 Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 2a 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

566 690 562 322 64 16,024 % 36 999 25,402 % 18 359 

EMS-policy 2b 
Tabell 43 Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 2b 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

582 788 557 945 364 17,045 % 30 088 20,658 % 14 924 

EMS-policy 2c 
Tabell 44Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 2c 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

572 876 557 657 223 17,050 % 30 052 20,633 % 14 907 

EMS-policy 2d 
Tabell 45 Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 2d 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

572 876 557 657 223 17,050 % 30 052 20,633 % 14 907 

EMS-policy 3 
Tabell 46 Fullständiga resultat för hela systemet i EMS-policy 3 

Total 

kostnad 

(inkl. EES) 

[SEK] 

Total 

kostnad 

(exkl. EES) 

[SEK] 

Energilager-

cykler 

[st] 

Egenanvändning 

av el 

 

Såld el till 

Nätet 

[kWh] 

Andel såld 

el av total 

produktion 

Intäkter, 

såld el 

[SEK] 

2 258 - - 28,856 % 1 890 59,268 % 928 
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Bilaga 14: Grafer från simuleringar med EMS-modellen 
I detta avsnitt redovisas utvalda figurer och grafer från simuleringarna med EMS-modellen. 

Köpt el från elnätet 

Figur 35 och 36 visar hur inköp av el från elnätet skiljer sig åt mellan ett område utan 

solceller, energilager, laststyrning och EMS och ett område som använder EMS-policy 2d. 

 

Figur 35 Köpt el från elnätet per timme för ett system utan PV, 
energilager och EMS 

 

Figur 36 Köpt el från elnätet per timme för system B med EMS-

policy 2d 

Från figurerna märks hur behovet av el från elnätet minskar när solcellssystemet med 

energilager inkluderas, framförallt under sommarmånaderna men även under vissa timmar på 

hösten och våren. Detta kan bero på att solcellerna producerar el eller att energilagret 

används. Den mängd el som köps in från elnätet till energilagret är liten relativt den totala 

elanvändningen, så ökningar i elanvändningen på grund av detta är svåra att urskilja. 
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Total lastreduktion 

Figur 37 och 38 nedan visar total lastreduktion från solceller och energilager för EMS-policy 

2d och EMS-policy 3. 

 

Figur 37 Total lastreduktion per timme för System B med EMS-policy 2d 

 

Figur 38 Total lastreduktion per timme för EMS-policy 3 

Ovan kan observeras att lastreduktionen för EMS-policy 2d och 3 skiljer sig åt en del. Figuren 

som visar lastreduktion för EMS-policy 3 är relativt jämn i området 0,5-1 kWh och har inte 

lika många kraftiga toppar som den övre figuren, trots att lastprofilen för ett enskilt hushåll 

varierar mer på timbasis än lastprofilen som används i EMS-policy 2b. Detta beror på att de 

styrbara lasterna har flyttats från timmar med hög total last till timmar med lägre total last. 
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Energilagrets SOC 

I figur 39 och 40 visas SOC (laddningstillstånd) för energilagret under varje timme på ett år, 

med EMS-policy 1 respektive EMS-policy 2d. 

 

Figur 39 SOC per timme för energilagret i EMS-policy 1, där 
energilagret enbart laddas med el från solceller 

  

Figur 40 SOC per timme för energilagret i EMS-policy 2d, där 
energilagret laddas med el från solceller och från elnät 

Figur 39 visar SOC över ett år för energilagret i EMS-policy 1 som enbart laddas med el från 

solceller. Detta kan jämföras med figur 40, SOC för energilagret i EMS-policy 2d, där både el 

från elnätet och från solceller används för att ladda energilagret. Detta gör att energilagret 

används oftare, men det laddas fortfarande bara med el från elnätet när det är lönsamt med 

avseende på elpriserna under dygnet. 
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Genomsnittliga elpriser 

Figur 41 och 42 visar de genomsnittliga elpriserna i området, beräknat som beskrivet i bilaga 

11, för referenssystemet, System B med EMS-policy 2d samt ett system utan solceller (PV) 

och EMS eller energilager. Kostnader för solcellssystem är inte inkluderade i någon av 

figurerna. I figur 41 är kostnader för energilager inkluderade, där den totala kostnaden per 

cykel är adderad till varje dygn som energilagret används. 

 

Figur 41 Genomsnittliga elpriser per dygn för olika system, inkl. 
energilagerkostnader 

 

Figur 42 Genomsnittliga elpriser per dygn för olika system, exkl. 
energilagerkostnader 

Figurerna ovan visar att när kostnader för energilager inte inkluderas blir de genomsnittliga 

elpriserna alltid lägre än de faktiska elpriserna, men EMS-policy 2d skiljer sig enbart från 

referenssystemet under enstaka dygn. Om energilagerkostnader räknas med i de 
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genomsnittliga elpriserna (figur 41) blir priserna avsevärt högre, vilket också illustrerar den 

kraftiga påverkan på lönsamheten som energilagerkostnaderna har. 

Laststyrning 

Figur 43 och 44 nedan visar styrningsschemat för laststyrningen i EMS-policy 3. 

 

Figur 43 Förändringen i ursprunglig lastprofil vid laststyrning med EMS-policy 3. 

Blå: Reduktion i lastprofilen, röd: adderade laster i lastprofilen som försörjs av 
PV, svart: adderade laster i lastprofilen som försörjs av el från elnätet. 

 

Figur 44 Förstorad del av figur 43. Blå: Reduktion i lastprofilen, röd: adderade 

laster i lastprofilen som försörjs av PV, svart: adderade laster i lastprofilen som 
försörjs av el från elnätet. 

I figur 43 illustreras att variationen i elförsörjningen, det vill säga solceller eller elnät, för de 

flyttade lasterna följer variationerna i solcellernas elproduktion. Detta innebär att fler laster 

drivs av solceller under sommarmånaderna.  
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Figur 44 visar en del av figur 43, och illustrerar hur laststyrningen fungerar. Flyttade laster 

(blått) reduceras från lastprofilen under de timmar som de flyttas FRÅN och adderas till 

lastprofilen under timmar de flyttas TILL. Laststyrningen fungerar så att körningen av 

exempelvis diskmaskiner tidigareläggs under dygnet. Lasterna kan drivas av antingen elnät 

(svart) eller solceller (rött). Under vissa dagar används enbart solceller, andra dagar drivs 

lasterna av enbart el från elnätet och i förekommande fall används en kombination av solceller 

och elnät. 
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Bilaga 15: Parametervariationer i känslighetsanalys för EMS-modellen 
I denna bilaga redovisas de variationer som har valts i känslighetsanalysen för EMS-

modellen, och varför dessa variationer har valts. 

Antal hushåll 

Antalet hushåll varierades eftersom det faktiska antalet hushåll i Fornby inte är fastställt, men 

troligen kommer att vara mellan 70 och 200 hushåll. 

Försäljningspriser för el 

Försäljningspriserna för el från solceller varierar mellan elnätsbolag. I känslighetsanalysen 

undersöks hur systemet fungerar utan ersättning för elcertifikat, motsvarande ungefär 0,18 

SEK/kWh. Utöver detta inkluderas ett alternativ där ersättningen uppgår till 1 SEK/kWh, 

motsvarande vad vissa mindre elbolag erbjuder för mikroproducerad el, inklusive ersättning 

för elcertifikat. 

Energilagrets kostnad 

Energilagerkostnaderna beräknas minska kraftigt de närmaste åren. 3900 SEK/kWh är en 

prognostiserad kostnad för energilager år 2017, men kostnaden kan sjunka både snabbare och 

långsammare. I känslighetsanalysen inkluderas ett fall där energilagerkostnaden sjunker till 

motsvarande $200/kWh, som är den förväntade kostnaden år 2020, och ett fall där den är 

oförändrad från dagens ungefärliga prisnivåer. 

Energilagrets storlek 

Den storlek som används för energilager i andra studier är ofta 1 kWh energilagerkapacitet 

per 1 kWp solcellseffekt. I simuleringarna har ungefär 0,5 kWh/kWp använts, av anledningar 

som beskrivs i avsnitt 4.4.3. För att undersöka hur pass stor roll dimensioneringen av 

energilagret spelar för systemfunktionen används två alternativ i känslighetsanalysen, ett där 

energilagrets kapacitet minskar till 30 kWh och ett där kapaciteten ökar till 140 kWh, det vill 

säga ungefär 0,2 kWh/kWp solcellseffekt respektive 1 kWh/kWp solcellseffekt. 
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Bilaga 16: Resultat från känslighetsanalys av EMS-modellen 
I denna bilaga presenteras de fullständiga numeriska resultaten i SEK och procent från 

känslighetsanalysen med EMS-modellen. 

Känslighetsanalys: Antal hushåll 
Tabell 47 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med 70 hushåll 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 208 164 - - 23,38 % 49,23 % 

EP 1 219 757 201 193 272 26,59 % 42,25 % 
EP 2a 212 239 207 871 64 23,38 % 49,23 % 

EP 2d 220 737 201 012 289 26,59% 42,25 % 

 

Tabell 48 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med 200 hushåll 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 792 013 - - 13,24 % 17,87 % 

EP 1 799 533 788 204 166 13,86 % 14,04 % 

EP 2a 796 087 791 719 64 13,24 % 17,87 % 

EP 2d 801 352 787 975 196 13,85 % 14,05 % 

 

Känslighetsanalys: Försäljningspris el 
Tabell 49 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med lägre försäljningspriser för el 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 588 623 - - 16,02 % 25,40 % 

EP 1 597 260 583 883 196 17,05 % 20,63 % 

EP 2a 592 698 588 330 64 16,02 % 25,40 % 
EP 2d 598 884 583 665 223 17,05 % 20,63 % 

 

Tabell 50 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med högre försäljningspriser för el 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 537 392 - - 16,02 % 25,40 % 
EP 1 537 457 537 389 1 16,03 % 25,38 % 

EP 2a 541 467  537 099 64 16,02 % 25,40 % 

EP 2d 539 689 537 164 37 16,03 % 25,37 % 
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Känslighetsanalys: Energilagrets kostnad 
Tabell 51 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med lägre energilagerkostnader 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 562 615 - - 16,02 % 25,40 % 

EP 1 563 705 557 874 196 17,05 % 20,63 % 

EP 2a 564 226 562 322 64 16,02 % 25,40 % 

EP 2d 564 291 557 657 223 17,05 % 20,63 % 
 

Tabell 52 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med högre energilagerkostnader 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 562 165 - - 16,02 % 25,40 % 

EP 1 583 599 557 874 196 17,05 % 20,63 % 
EP 2a 570 723 562 322 64 16,02 % 25,40 % 

EP 2d 586 925 557 657 223 17,05 % 20,63 % 

 

Känslighetsanalys: Energilagrets storlek 
Tabell 53 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med 30 kWh energilager 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 562 615 - - 16,02 % 25,40 % 
EP 1 566 181 560 506 194 16,48 % 23,28 % 

EP 2a 564 215 562 490 59 16,02 % 25,40 % 

EP 2d 566 923 560 430 222 16,48 % 23,29 % 

 

Tabell 54 Resultat av känslighetsanalysen för ett system med 140 kWh energilager 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 562 615 - - 16,02 % 25,40 % 

EP 1 580 516 553 762 196 17,94 % 16,50 % 

EP 2a 570 765 562 029 64 16,02 % 25,40 % 
EP 2d 583 762 553 323 223 17,93 % 16,51 % 
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Bilaga 17: Resultat från utvärdering av prognosmodell 
I denna bilaga presenteras de fullständiga numeriska resultaten i SEK och procent från 

utvärdering av EMS-modellens prognostiseringsfunktion. 

Tabell 55 EMS-resultat när effektmodulen använder prognos med 8 % RMSE-fel. 

System/ 

EMS-policy 

(EP) 

Total kostnad 

(inkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Total kostnad 

(exkl. energilager-

kostnader) [SEK] 

Energilager-

cykler [st] 

Egen-

användning 

av PV-el 

Andel såld el 

av total PV-

produktion 

Referenssystem 
150 villor 

526 615 - - 16,02 % 25,40 % 

System 1 571 263 557 886 196 17,05 % 20,63 % 

EP 1 571 251 557 874 196 17,05 % 20,63 % 

System 2 587 582 562 739 364 16,02 % 25,40 % 
EP 2a 566 690 562 322 64 16,02 % 25,40 % 

EP 2b 583 438 558 595 364 16,91 % 21,30 % 

EP 2c 572 951 557 731 223 17,03 % 20,71 % 
EP 2d 572 951 557 731 223 17,03 % 20,71 % 

Referenssystem 

1 villa 

2 336 - - 26,91 % 62,02 % 

3/EP 3 2 265 - - 28,66 % 59,54 % 
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Bilaga 18: Verifiering av EMS-modellen 
EMS-modellen använder flera olika beräkningar och villkor för att avgöra hur systemet ska 

styras. Några av har använts för att verifiera modellens funktion, vilket presenteras i figurerna 

nedan. 

Upp- och urladdning av energilagret 

 

Figur 45 Styrning av SOC i energilagret baserat på elprisperioder 

Figur 45 visar hur upp- och urladdning av energilagret baseras på elprisperioderna beskrivna i 

bilaga 7. Uppladdningen påbörjas när det genomsnittliga elpriset är som lägst och 

urladdningen påbörjas när det genomsnittliga elpriset är som högst. Från figur 45 kan också 

utläsas att depth-of-discharge för energilagret är 42 kWh, motsvarande 60 % av 72 kWh. 
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Prognostisering av produktionsöverskott från solceller 

 

Figur 46 Figuren illustrerar sambandet mellan produktionsöverskott från solceller, 

elprisperioder, uppladdning/urladdning av energilagret och såld el till nätet 

Figur 46 visar hur produktionsöverskott från solceller, elprisperioder, uppladdning av 

energilagret och såld el till nätet hör ihop. I början av dagen beräknas, genom prognostisering 

av produktionsöverskott, hur mycket el som ska köpas från elnätet för att ladda energilagret så 

att det når maximal SOC under dagen. 

Uppladdningen påbörjas timme 2978, när elpriserna är som lägst. Sedan hålls en konstant 

SOC till timme 2986, då det finns överskott av el från solcellerna som kan användas för att 

ladda upp energilagret. Energilagret laddas till maximal SOC under 4 timmar och mängden 

såld el reduceras med den el som går åt till att ladda energilagret. Slutligen laddas energilagret 

ur under två timmar, från timme 2996 när elpriserna är som högst. 
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Från figur 46 kan ett mindre fel i modellen märkas. Efter två timmars urladdning borde SOC 

ha nått 12,0 kWh, men i modellen är SOC = 12,9 kWh vilket kan ses på att SOC-kurvan inte 

är helt rak från timme 2998. Sedan sjunker laddningstillstånden till SOC = 12,05 kWh under 

efterföljande timme. Först fem timmar efter att urladdningen har påbörjats är SOC = 12,0 

kWh.  

 

Figur 47 Verifiering av beräkningar av förluster i systemet utifrån PV-överskott, tillförd energi 
till energilagret samt såld el till elnätet 

Figur 47 visar samma tidsintervall som figur 46, men illustrerar hur mängden såld el 

reduceras med dels den el som adderas till energilagret, dels förluster i växelriktare, DC/DC-

omvandlare och energilager. 

I det följande görs en beräkning som bekräftar att i modellen är korrekta med avseende på 

förluster i systemet.  
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𝐸𝑆 = Såld el till nätet under timme 2986 (14,67 kWh) 

𝑃𝑃𝑉 = Genererad solcellseffekt under timme 2986 (26,25 kW) 

Δ𝐸𝐸𝐸𝑆  = Skillnad i SOC för energilagret mellan timme 2986 och timme 2987 (10,5 kWh) 

𝑡 = Tidsintervall, här 1 timme 

𝜂𝐷𝐶

𝐴𝐶

 = Verkningsgrad för växelriktare (0,98 %) 

𝜂𝐷𝐶

𝐷𝐶

 = Verkningsgrad för DC/DC-omvandlare (0,98 %) 

𝜂𝐸𝐸𝑆  = Verkningsgrad för uppladdning av energilager (0,95 %) 

𝐸𝑆 = 𝜂𝐷𝐶
𝐴𝐶

∗ (𝑃𝑃𝑉 ∗ 𝑡 −
Δ𝐸𝐸𝐸𝑆

𝜂𝐷𝐶
𝐷𝐶

∗ 𝜂𝐸𝐸𝑆

) → 

→ 𝑃𝑆 = 0,98 ∗ (26,25 𝑘𝑊 ∗ 1ℎ −
(30,93 − 20,43) 𝑘𝑊ℎ

0,98 ∗ 0,95
) = 14,67 𝑘𝑊ℎ 
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Lastreduktion 

 

Figur 48 Lastreduktionens olika komponenter i EMS-modellen 

I figur 48 visas hur lastreduktionen hanteras i modellen. På dagtid reduceras behovet av köpt 

el genom el från solceller och på kvällstid genom el från energilagret, det vill säga antingen 

lagrad solel eller billig el från elnätet. 

En begränsning eller förenkling i modellen är att energilagret inte kan laddas ur samtidigt som 

solcellerna genererar el. Denna begränsning har lagts till framförallt för att undvika att 

energilagret i modellen laddas upp samtidigt som det laddas ur, exempelvis om en 

högprisperiod infaller mitt på dagen. Som modellen utformades kan alltså inte uppladdning 

och urladdning ske samtidigt, så antalet grunda urladdningar under dagtid minimeras. 

Det ska också påpekas att när högprisperioder väl infaller under dagtid så skiljer sig de 

genomsnittliga elpriserna inte särskilt mycket från elpriser under kvällstid i de allra flesta av 

dessa fall. Påverkan på resultatet av att energilagret inte laddas ur när det som allra högst 

elpris bedöms därför vara minimal, men detta är ändå något som ger upphov till fel i 

modellen.  
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Laststyrning 

 

Figur 49 Sambandet mellan PV-överskott, last- och effektprognoser samt styrningsschemat för 
laststyrning 

Figur 49 illustrerar hur laststyrningen i modellen fungerar. PV-överskottet i den övre figuren 

är en prognos över den producerade el som återstår när det ursprungliga lastbehovet är 

tillgodosett. Baserat på PV-överskottet beräknas antalet laster som kan drivas av el från 

solceller varje dag och baserat på lastprofilen beräknas hur många laster som kan flyttas varje 

dag (mittenfiguren). Utifrån de olika kombinationerna av blått/rött i mittenfiguren skapas ett 

styrningsschema som avgör hur lasterna styrs, med villkoret att tvättmaskin och torktumlare 

bara kan flyttas varannan dag. 

När styrningsschemat är fastställt justeras lastprofilen i modellen, vilket visas i den nedre 

figuren. Laster som flyttas kan försörjas av enbart PV, enbart elnät eller en kombination av 

båda. Om prognoserna över PV-överskottet inte är korrekta kan konsekvensen bli att en 

apparat som skulle ha försörjts av PV istället måste försörjas av elnätet under en viss timme, 

eventuellt till högre elpriser än om de hade körts under kvällstid. 
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De laster som drivs av elnät flyttas i allmänhet till tidiga timmar på dygnet, eftersom 

lågprisperioderna oftast infaller då. Detta kan också utläsas från den nedre figuren. 

Genomsnittliga elpriser 

 

Figur 50 Beskrivning av hur beräkningar av genomsnittliga elpriser görs i EMS-modellen 

I figur 50 illustreras hur de genomsnittliga elpriserna beräknas. Den totala elkostnaden (övre 

figuren) baseras på inköpt el från nätet, det vill säga el till energilagret samt den faktiska 

elanvändningen minus eventuella lastreduktioner genom el från solceller och energilager. 

I det genomsnittliga elpriset är intäkter från såld el och elcertifikat inräknade (mittenfiguren). 

Ersättning för elcertifikat utgår för all el som solcellsanläggningen producerar, och vissa 

dagar tillkommer intäkter för överskottsel som inte kan användas i bostäder eller lagras i 

energilager. 
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Den nedre figuren visar genomsnittliga elpriser per timme (heldragen linje) och per dygn 

(streckad linje). När energilagret laddas med el från nätet (timme 3362-3365) är elkostnaden 

per använd kWh på timbasis med EMS högre än den hade varit utan EMS. Under dagtid är 

elkostnaderna för ett system med EMS avsevärt lägre, framförallt på grund av solcellernas 

elproduktion. 

Elproduktionen från solcellerna är också anledningen till att det genomsnittliga elpriset på 

dygnsbasis under den andra dagen är mycket lägre, eftersom elproduktionen är så pass hög att 

behovet av köpt el sjunker till noll. Elkostnaden för området är alltså noll mellan timme 3365 

och timme 3379 – egentligen gör elförsäljningen att området har ”negativa elkostnader” under 

dessa timmar, men detta visas inte i figuren – och följaktligen sjunker det genomsnittliga 

elpriset för hela dygnet. 
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Bilaga 19: Verifiering av prognostiserad effektprofil 
För att undersöka hur bra skapandet av effektprofiler är i denna studie genomfördes en 

verifiering på en redan existerande anläggning på Salagatan i Uppsala. Det inhämtades soldata 

för 2014 från databasen STRÅNG (databas med meteorologisk data) för den aktuella platsen 

där anläggning står placerad tillsammans med mekanisk data samt azimut och tilt. Utifrån 

dessa genererades en effektprofil som sedan jämfördes med 2014 års uppmätta elgenerering 

från anläggningen. I figur 51 visas resultatet från beräkningen. 

 

Figur 51 Jämför beräknad och uppmätt produktion för 

anläggningen vid Salagatan i Uppsala för att verifiera 
framtagandet av effektprofiler 

I figuren är produktionen beräknad utifrån solinstrålningen som träffar anläggningen och 

sedan jämförd med den beräknade produktionen. RMSE för skapande av denna beräknade 

effektprofil är 5,5 %. Dock antas den vara 0 % i simuleringarna av EMS-systemet eftersom 

den anses, då den är beräknad som bullervallen, vara den verkliga produktionen.  

Därefter påverkades all beräknad data av ett fel som därmed skapade prognosdata med ett 

RMSE om 8 %. När RMSE beräknades för prognostiserad data relativt den uppmätta 

produktionen blev värdet 9,8 %. En figur med samlade effektprofiler kan studeras i figur 52 

nedan där de blå ringarna visar prognostiserad data.  
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Figur 52 Jämför beräknad, uppmätt och prognostiserad 

produktion för anläggningen vid Salagatan i Uppsala för 
att verifiera framtagandet av effektprofiler. 

Denna verifiering innebär avslutningsvis att detta program kan generera beräknade och 

prognostiserade effektprofiler för användning i vidare simuleringar.  
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Bilaga 20: Algoritmer för EMS-modellen 
I detta avsnitt beskrivs hur modellen hanterar de EMS-policys som har beskrivits i avsnitt 

4.4.5. Följande fyra steg är gemensamma för alla EMS-policys: 

 I det första steget definieras ett antal valbara parametrar för simuleringarna: antalet 

hushåll, antalet dagar som simuleringarna ska göras över, energilagrets storlek [kWh], 

om energilagerkostnader ska inkluderas, storleken på solcellsanläggningen [kW] samt 

vilken EMS-policy som ska användas. 

 I steg två definieras ett antal icke-valbara parametrar: elprispåslag [SEK/kWh], 

livslängd för energilagret [antal cykler] samt verkningsgrader för energilager, 

växelriktare, likritare och DC/DC-omvandlare. 

 Steg tre utgörs av att modellen läser in (prognostiserad) elproduktion från PV 

[kWh/h], elförbrukning [kWh/h] och elpriser [SEK/kWh]. 

 Steg fyra är att beräkna cykelkostnader [SEK/full cykel], upp- och urladdningstider för 

energilagret [andel av total kapacitet/h] samt maximal upp- och urladdningskapacitet 

för energilagret [kWh/h].  

För de EMS-policys som använder prognostisering av elpriser tillkommer även ett femte steg: 

 I steg fem beräknas lågpris- och högprisperioder för varje dygn, både med avseende på 

vid vilken tidpunkt respektive period startar och genomsnittligt elpris under respektive 

period, samt skillnaden i genomsnittligt elpris mellan låg- och högprisperioder. 

Nedan följer detaljerade beskrivningar av modelleringen av EMS-policys och vilka steg som 

algoritmerna utgörs av. Modellerna har i allmänhet flertalet liknande steg, men vissa viktiga 

skillnader förekommer. En central del av modelleringen är dock, i samtliga fall, beräkning av 

lastreduktion för varje tidssteg. Lastreduktionen för det aktuella tidssteget lagras i en vektor 

när lasten helt eller delvis försörjs av el från solceller eller energilager. När simuleringen över 

samtliga dagar har gjorts så reduceras den ursprungliga lastprofilen med lastreduktionsvektorn 

för respektive tidssteg, så att den faktiska mängden inköpt el från nätet kan beräknas. 

Tidsupplösning i simuleringarna är alltid 1 timme. 

Simulering: Referenssystem 

I EMS-policy 1 förekommer varken energilager eller laststyrning. Producerad el från 

solcellerna används i första hand för att försörja lasten, i andra hand säljs den till nätet. 

Steg R.1: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg R.2: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 
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 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet genom att lastprofilen, minus lastreduktioner, multipliceras med elkostnaden 

[SEK/kWh] för varje timme. Sedan subtraheras mängden såld el till nätet multiplicerat med 

försäljningspriset för el [SEK/kWh]. 

Simulering: System A 

System A använder inte någon prognosstyrning utan styrs efter de förutsättningar som gäller 

för respektive timme. 

Producerad el från solcellerna används för att försörja lasten, eventuellt överskott lagras i 

energilagret i första hand och säljs till elnätet i andra hand. 

Urladdning av energilagret sker kl. 18 varje kväll, när elanvändningen i området antas vara 

hög.  

Steg A.1: Varje timme beräknar modellen först om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg A.2: Modellen beräknar om det fortfarande finns något överskott av PV-el under aktuell 

timme. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret (definieras som positiv effekt) är lika med 

överskottet av PV-el minus förluster i DC/DC-omvandlaren, men maximalt lika med 

högsta tillåtna tillförda effekt till energilagret. 

Steg A.3: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el, på grund av 

begränsningen i tillförd kapacitet till energilagret eller att energilagret är fullt: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus lastreduktion och tillförd effekt till energilager, förluster i elkraftkomponenter 

och energilager inräknade. 

Steg A.4: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller kl. 18 eller senare. 

 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 
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eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts 1. 

Steg A.5: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

steg A.2. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg A.4. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på följande sätt: 

 Den totala mängden el som köps in från nätet beräknas genom att subtrahera de 

lastreduktioner som beräknats i steg A.1 och A.4 för varje timme från den 

ursprungliga lastprofilen. Den resulterande vektorn, innehållande faktisk elförbrukning 

varje timme, multipliceras med elpriset [SEK/kWh] för respektive timme. 

 Totala intäkter från såld el beräknas som en negativ kostnad utifrån mängden såld 

effekt till nätet som beräknats i steg A.3 multiplicerat med försäljningspriset för el 

[SEK/kWh]. 

 Om valet har gjorts att inkludera kostnader för energilager multipliceras det totala 

antalet förbrukade cykler, beräknat i steg A.4, med kostnaden per cykel. 

 De totala elkostnaderna över hela året beräknas som summan av de två, alternativt tre, 

ovanstående punkterna. 

Simulering: EMS-policy 1 

EMS-policy 1 kan sägas vara en optimering av System 1 med avseende på försäljning av 

elproduktionsöverskott från solceller. 

I början av varje dag beräknas om det är mer lönsamt att lagra produktionsöverskott från 

solceller i energilagret för att använda det senare, lagrings- och växelriktarförluster inräknade, 

eller att sälja det till elnätet. Den tidpunkt då energilagret ska laddas ur bestäms genom 

elprisprognoser, så att energilagret används när elpriset är som högst under dygnet.  

Steg 1.1: Modellen kontrollerar om försäljningspriset för el är högre än det högsta 

genomsnittliga elpriset under dygnet, multiplicerat med verkningsgrader för energilagret och 

DC/DC-omvandlare. 

 Om NEJ: Överskottet av PV-el lagras i första hand i energilagret och eventuellt 

kvarvarande överskott hanteras som såld el. 

 Om JA: Allt PV-överskott under den aktuella dagen hanteras som såld el. Modellen 

hoppar alltså över steg 1.3 och 1.5. 

Steg 1.2: Varje timme beräknar modellen först om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 
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 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 1.3: Modellen beräknar om det fortfarande finns något överskott av PV-el under aktuell 

timme. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret (definieras som positiv effekt) är lika med 

överskottet av PV-el minus förluster i DC/DC-omvandlaren, men maximalt lika med 

högsta tillåtna tillförda effekt till energilagret. 

Steg 1.4: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el, på grund av 

begränsningen i tillförd kapacitet till energilagret eller att energilagret är fullt: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus lastreduktion och tillförd effekt till energilager, förluster i elkraftkomponenter 

och energilager inräknade. 

Steg 1.5: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en högprisperiod. 

 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 

eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts till 1. 

Steg 1.6: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

steg 1.3. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg 1.5. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på samma sätt som för System A. 

Simulering: System B 

I System B används ingen prognosstyrning. Producerad el från solcellerna används i första 

hand för att försörja lasten, i andra hand säljs den till nätet. Energilagret laddas med el från 

elnätet varje dag kl. 2, och laddas ur varje dag kl. 18. 

Steg B.1: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller kl. 2 eller senare. 
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 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret sätts till energilagrets maximala 

uppladdningseffekt (definieras som positiv effekt). Den effekt som tas från elnätet är 

högre än uppladdningseffekten, eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare 

räknas med. 

Steg B.2: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg B.3: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

Steg B.4: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller kl. 18 eller senare. 

 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 

eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts till 1. 

Steg B.5: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

steg B.1. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg B.4. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på följande sätt: 

 Den totala mängden el som köps in från nätet beräknas genom att subtrahera de 

lastreduktioner som beräknats i steg B.1 och B.2 för varje timme från den ursprungliga 

lastprofilen. Den resulterande vektorn, innehållande faktisk elförbrukning varje timme, 

multipliceras med elpriset [SEK/kWh] för respektive timme. 

 Totala intäkter från såld el beräknas som en negativ kostnad utifrån mängden såld 

effekt till nätet som beräknats i steg B.3 multiplicerat med försäljningspriset för el 

[SEK/kWh]. 
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 Om valet har gjorts att inkludera kostnader för energilager multipliceras det totala 

antalet förbrukade cykler, beräknat i steg B.4, med kostnaden per cykel. 

 De totala elkostnaderna över hela året beräknas som summan av de två, alternativt tre, 

ovanstående punkterna. 

Simulering: EMS-policy 2a 

EMS-policy 2a använder prognostisering av elpriser för att optimera System B. Optimeringen 

görs baserat på beräkningar om det är lönsamt att använda el från elnätet för att ladda 

energilagret, baserat på skillnaden i elpris över varje dygn och med hänsyn till förluster i 

elkraftkomponenter och energilager. 

Steg 2a.1: Modellen kontrollerar om det högsta genomsnittliga elpriset under dagen, 

multiplicerat med verkningsgrader för energilager, växelriktare och likriktare, är högre än det 

lägsta genomsnittliga elpriset under dagen. 

 Om NEJ: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2a.3. 

 Om JA: Se steg 2a.2. 

Steg 2a.2: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en lågprisperiod. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret sätts till energilagrets maximala 

uppladdningseffekt (definieras som positiv effekt). Den effekt som tas från elnätet är 

högre än uppladdningseffekten, eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare 

räknas med. 

Steg 2a.3: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 2a.4: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

Steg 2a.5: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en högprisperiod. 

 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 
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eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler ökar med 1. 

Steg 2a.6: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

steg 2a.2. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg 2a.5. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på samma sätt som för System B. 

Simulering: EMS-policy 2b 

EMS-policy 2b baseras på prognoser av total överskottsproduktion som kan lagras i 

energilagret, det vill säga hur mycket av solcellernas el som återstår när lastbehovet är täckt. 

Resterande energilagerkapacitet laddas med el från elnätet. 

Uppladdningen med el från elnätet startar kl. 2 på natten när elanvändningen i området antas 

vara låg. Urladdning av energilagret sker kl. 18 varje kväll, när elanvändningen i området 

antas vara hög. 

Steg 2b.1: Modellen avgör baserat på prognoser, om det finns överskott av PV-el under den 

aktuella dagen som kommer att kunna användas för att ladda energilagret under dagen när 

lastbehovet är tillgodosett. 

 Om NEJ: Energilagret laddas till maximal SOC med el från elnätet. Se steg 2b.3. 

 Om JA: Se steg 2b.2. 

Steg 2b.2: Modellen beräknar om överskottet av PV-el kommer att räcka för att ladda 

energilagret till maximal SOC under dagen. 

 Om NEJ: Resterande kapacitet i energilagret laddas upp med el från elnätet. Se steg 

2b.3. 

 Om JA: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2b.4. 

Steg 2b.3: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller kl. 2 eller senare. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret sätts till energilagrets maximala 

uppladdningseffekt (definieras som positiv effekt) och energilagret laddas till den 

SOC som bestämts i 2b.1 eller 2b.2. Den effekt som tas från elnätet är högre än 

uppladdningseffekten, eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. 

Steg 2b.4 Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 
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 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 2b.5: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

Steg 2b.6: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller kl. 18 eller senare. 

 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 

eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts till 1. 

Steg 2b.7: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

steg 2b.1-2b.3. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg 2b.6. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på samma sätt som för System B. 

Simulering: EMS-policy 2c 

EMS-policy 2c kombinerar EMS-policy 2a och 2b. Uppladdning av energilagret baseras på 

prognoser av total överskottsproduktion som kan lagras i energilagret, det vill säga hur 

mycket av solcellernas el som återstår när lastbehovet är täckt. Resterande 

energilagerkapacitet laddas med el från elnätet, om det är lönsamt baserat på skillnaden i 

elpris över varje dygn och med hänsyn till förluster i elkraftkomponenter och energilager. 

Uppladdningen med el från elnätet sker under dygnens lågprisperioder. Urladdning av 

energilagret sker under dygnens högprisperioder. 

Steg 2c.1: Modellen kontrollerar om det högsta genomsnittliga elpriset under dagen, 

multiplicerat med verkningsgrader för energilager, växelriktare och likriktare, är högre än det 

lägsta genomsnittliga elpriset under dagen. 

 Om NEJ: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2c.5. 

 Om JA: Se steg 2c.2. 
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Steg 2c.2: Modellen avgör baserat på prognoser, om det finns överskott av PV-el under den 

aktuella dagen som kommer att kunna användas för att ladda energilagret under dagen när 

lastbehovet är tillgodosett. 

 Om NEJ: Energilagret laddas till maximal SOC med el från elnätet. Se steg 2c.4. 

 Om JA: Se steg 2c.3. 

Steg 2c.3: Modellen beräknar om överskottet av PV-el kommer att räcka för att ladda 

energilagret till maximal SOC under dagen. 

 Om NEJ: Resterande kapacitet i energilagret laddas upp med el från elnätet. Se steg 

2c.4. 

 Om JA: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2c.5. 

Steg 2c.4: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en lågprisperiod. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret sätts till energilagrets maximala 

uppladdningseffekt (definieras som positiv effekt) och energilagret laddas till den 

SOC som bestämts i 2c.2 eller 2c.3. Den effekt som tas från elnätet är högre än 

uppladdningseffekten, eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. 

Steg 2c.5: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 2c.6: Modellen beräknar om det fortfarande finns något överskott av PV-el under aktuell 

timme. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret (definieras som positiv effekt) är lika med 

överskottet av PV-el minus förluster i DC/DC-omvandlaren, men maximalt lika med 

högsta tillåtna tillförda effekt till energilagret. 

Steg 2c.7: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

Steg 2c.8: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en högprisperiod. 
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 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 

eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts till 1. 

Steg 2c.9: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

stegen 2c.2-2c.4 och 2c.6. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg 2c.8. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på samma sätt som för System B. 

Simulering: EMS-policy 2d 

EMS-policy 2d kombinerar EMS-policy 1 och 2c. 

Energilagret används endast för att lagra el från solceller om det är mer lönsamt än att sälja 

elen, lagrings- och växelriktarförluster inräknade. 

Uppladdning av energilagret baseras på prognoser av total överskottsproduktion som kan 

lagras i energilagret, det vill säga hur mycket av solcellernas el som återstår när lastbehovet är 

täckt. Resterande energilagerkapacitet laddas med el från elnätet, om det är lönsamt baserat på 

skillnaden i elpris över varje dygn och med hänsyn till förluster i elkraftkomponenter och 

energilager. 

Steg 2d.1: Modellen kontrollerar om försäljningspriset för el är högre än det högsta 

genomsnittliga elpriset under dygnet, multiplicerat med verkningsgrader för energilagret och 

DC/DC-omvandlare. 

 Om NEJ: Se steg 2d.2. 

 Om JA: Allt PV-överskott under den aktuella dagen hanteras som såld el. Modellen 

använder därmed bara steg 2d.6 och 2d.8. 

Steg 2d.2: Modellen kontrollerar om det högsta genomsnittliga elpriset under dagen, 

multiplicerat med verkningsgrader för energilager, växelriktare och likriktare, är högre än det 

lägsta genomsnittliga elpriset under dagen. 

 Om NEJ: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2d.6. 

 Om JA: Se steg 2d.3. 



156 

 

Steg 2d.3: Modellen avgör baserat på prognoser, om det finns överskott av PV-el under den 

aktuella dagen som kommer att kunna användas för att ladda energilagret under dagen när 

lastbehovet är tillgodosett. 

 Om NEJ: Energilagret laddas till maximal SOC med el från elnätet. Se steg 2d.5. 

 Om JA: Se steg 2d.4. 

Steg 2d.4: Modellen beräknar om överskottet av PV-el kommer att räcka för att ladda 

energilagret till maximal SOC under dagen. 

 Om NEJ: Resterande kapacitet i energilagret laddas upp med el från elnätet. Se steg 

2d.5. 

 Om JA: Energilagret laddas inte med el från elnätet under dagen. Se steg 2d.6. 

Steg 2d.5: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en lågprisperiod. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret sätts till energilagrets maximala 

uppladdningseffekt (definieras som positiv effekt) och energilagret laddas till den 

SOC som bestämts i 2d.3 eller 2d.4. Den effekt som tas från elnätet är högre än 

uppladdningseffekten, eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. 

Steg 2d.6: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 2d.7: Modellen beräknar om det fortfarande finns något överskott av PV-el under aktuell 

timme. 

 Om NEJ: tillförd effekt till energilagret sätts till 0. Detta gäller även om energilagrets 

kapacitet är fylld. 

 Om JA: tillförd effekt till energilagret (definieras som positiv effekt) är lika med 

överskottet av PV-el minus förluster i DC/DC-omvandlaren, men maximalt lika med 

högsta tillåtna tillförda effekt till energilagret. 

Steg 2d.8: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

Steg 2d.9: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en högprisperiod. 
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 Om NEJ: Ingen ytterligare lastreduktion görs. Detta gäller även om det inte finns 

någon el lagrad i batterierna. 

 Om JA: Lasten reduceras med energilagrets maximala urladdningseffekt. Den effekt 

som tas ut ur energilagret (definieras som negativ effekt) är högre än lastreduktionen, 

eftersom förluster vid urladdning och i växelriktare räknas med. Räknaren för antalet 

förbrukade energilagercykler sätts till 1. 

Steg 2d.10: SOC i energilagret justeras för efterföljande timme: 

 Om tillförd effekt till batteriet är lika med 0: Ingen justering görs. 

 Om tillförd effekt är större än 0: SOC ökar med den tillförda effekt som beräknats i 

stegen 2d.3-2d.5 och 2d.7. 

 Om tillförd effekt är mindre än 0: SOC minskar med det effektuttag som beräknats i 

steg 2d.9. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet på samma sätt som för System B. 

Simulering: System 3/EMS-policy 3 

Simuleringarna för System 3 och EMS-policy 3, som modellerar laststyrning, görs enbart för 

ett hushåll och med den ursprungliga (icke-justerade) lastprofilen. 

Det första steget i EMS-policy 3 är att modellen gör två förberedande beräkningar. Dels 

beräknas nya lågprisperioder med tidsbasen 3 timmar, det vill säga den tid som krävs för att 

alla flyttbara laster ska kunna köras. Dessutom beräknas vilken kombination av PV-överskott 

och lastöverskott som gäller för den aktuella dagen, vilket fungerar på följande sätt: 

 Två variabler, Q och P, definieras i modellen. Q betecknar mängden PV-överskott 

under dagen och P mängden lastöverskott under kvällen. Med lastöverskott menas att 

det finns tillräckligt hög förbrukning i lastprofilen under en viss timme för att anta att 

någon av de flyttbara lasterna körs. I beräkningen av lastöverskottet inkluderas en 

”baslast” för övrig hushållsel på 0,2 kWh. Ett förtydligande exempel är att om en 

tvättmaskin förbrukar 0,7 kWh och baslasten är 0,2 kWh så måste den totala 

elförbrukningen under en viss timme vara minst 0,9 kWh för att lastöverskott ska 

finnas under den aktuella timmen, det vill säga i det här fallet att användningen av 

tvättmaskinen kan flyttas till en annan tidpunkt. 

 Variablen Q tilldelas ett specifikt värde mellan 0 och 3 för varje dag: 

o Om Q = 0 finns inget PV-överskott under den aktuella dagen. 

o Om Q = 1 finns tillräckligt med PV-överskott för att flytta användningen av en 

diskmaskin. 

o Om Q = 2 finns tillräckligt med PV-överskott för att flytta användningen av 

tvättmaskin och torktumlare. 

o Om Q = 3 finns tillräckligt med PV-överskott för att flytta användningen av 

diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. 

 Variabeln P tilldelas ett specifikt värde mellan 0 och 3 för varje dag: 

o Om P = 0 finns inget lastöverskott under den aktuella dagen. 
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o Om P = 1 finns lastöverskott motsvarande användningen av en diskmaskin. 

o Om P = 2 finns lastöverskott motsvarande användningen av tvättmaskin och 

torktumlare. 

o Om P = 3 finns lastöverskott motsvarande användningen av tvättmaskin, 

torktumlare och diskmaskin. 

 Beroende på kombinationen av variablerna Q och P under en viss dag kommer 

modellen att hantera laststyrningen på olika sätt. Om det finns utrymme att flytta alla 

tre lasterna men inte tillräckligt med PV-överskott, kommer de laster som inte kan 

drivas av el från solcellerna istället att drivas av el från nätet under lågprisperioder. 

Några förtydligande exempel: 

o Om Q = 2 och P = 1 kommer enbart användningen av diskmaskin att flyttas till 

en tidpunkt då det finns överskott av PV-el. 

o Om Q = 2 och P = 3 kommer enbart användningen av tvättmaskin och 

torktumlare att flyttas till en tidpunkt då det finns överskott av PV-el. 

Användningen av diskmaskin flyttas till en timme som infaller under dygnets 

lågprisperiod. 

o Om Q = 0 och P = 2 kommer enbart användningen av tvättmaskin och 

torktumlare att flyttas till två timmar som infaller under dygnets lågprisperiod. 

 Tvättmaskin och torktumlare körs alltid under två på varandra följande timmar. 

 Modellen varierar även laststyrningen mellan olika dagar. Med detta menas att 

eftersom det inte är realistiskt att använda tvättmaskin och torktumlare varje dag 

flyttas dessa laster enbart varannan dag. I modellen hanteras detta genom att 

laststyrning av tvättmaskin och torktumlare enbart kan göras under jämna dagar. 

Systemet flyttar dock användningen av diskmaskin varje dag, om möjligt. 

Algoritmen som modellen följer i EMS-policy 3 ser ut på följande sätt. 

Steg 3.1: Modellen identifierar om den aktuella dagen är udda eller jämn. 

 Om UDDA: Ingen laststyrning av tvättmaskin och torktumlare. 

 Om JÄMN: Laststyrning av tvättmaskin och torktumlare är aktuell. 

Steg 3.2.a: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen i simuleringen infaller mellan 

klockan 9-15, då det kan finnas överskott av PV-el. 

 Om NEJ: Ingen justering av lastprofilen görs för de aktuella timmarna. 

 Om JA: Se steg 3.2.b. 

Steg 3.2.b: Modellen kontrollerar värden på variablerna Q och P och avgör vilken eller vilka 

av de styrbara lasterna som kan flyttas till en tidpunkt då det finns ett överskott av PV-el. 

 För var och en av de laster som kan flyttas adderas förbrukningen för respektive last 

till systemets lastprofil för de aktuella timmarna. 

Steg 3.3.a: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen i simuleringen infaller mellan 

klockan 16-23, då det kan finnas lastöverskott. 
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 Om NEJ: Ingen justering av lastprofilen görs för de aktuella timmarna. 

 Om JA: Se steg 3.3.b. 

Steg 3.3.b: Modellen kontrollerar värden på variabeln P och avgör vilken eller vilka av de 

styrbara lasterna som det finns utrymme att flytta till en annan tidpunkt på dygnet. 

 För var och en av de laster som kan flyttas reduceras lastprofilen för de aktuella 

timmarna med förbrukningen för respektive last. 

Steg 3.4.a: Modellen kontrollerar om den aktuella timmen infaller under en lågprisperiod. 

 Om NEJ: Ingen justering av lastprofilen görs för de aktuella timmarna. 

 Om JA: Se steg 3.4.b. 

Steg 3.4.b: Modellen jämför värden för variablerna Q och P för att se om det kommer att 

finnas last som flyttas under dagen men som inte kan försörjas med PV-överskott. 

 Om Q ≥ P: Ingen ytterligare justering av lastprofilen görs. 

 Om Q < P: Se steg 3.4.c. 

Steg 3.4.c: Modellen kontrollerar, utifrån värden på Q och P, vilka laster som kommer att 

kunna flyttas med inte försörjas av el från solceller.  

 För var och en av dessa laster adderas förbrukningen för respektive last till systemets 

lastprofil för de aktuella timmarna. 

Steg 3.5: Modellen justerar systemets lastprofil så att den stämmer överens med de 

korrigeringar som har gjorts i steg 3.2, 3.3 och 3.4. Denna lastprofil används sedan i steg 3.6 

och 3.7. 

Steg 3.6: Varje timme beräknar modellen om solcellerna producerar någon el. 

 Om NEJ: lastreduktionen för aktuell timme sätts till 0. 

 Om JA: lastreduktionen bestäms till den mängd PV-el, växelriktarförluster 

inkluderade, som kan användas för att försörja lasten. 

Steg 3.7: Modellen beräknar om det fortfarande finns överskott av PV-el när lastbehovet är 

tillgodosett: 

 Om NEJ: Såld effekt till nätet sätts till 0. 

 Om JA: Såld effekt till nätet under aktuell timme är lika med total effekt från solceller 

minus den effekt som går åt till att försörja lasten, förluster i växelriktare medräknat. 

När antalet dagar som simuleringarna ska köras över är uppnått beräknas totala elkostnader 

för systemet genom att den justerade lastprofilen, minus lastreduktioner, multipliceras med 

elkostnaden [SEK/kWh] för varje timme. Sedan subtraheras mängden såld el till nätet 

multiplicerat med försäljningspriset för el [SEK/kWh]. 
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Bilaga 21: Arbetsprocessen 
Nedan, i figur 53, visas ett flödesschema över arbetsprocessen i detta examensarbete, det vill 

säga vem som var ansvarig för vilka aktiviteter och hur de olika aktiviteterna hör ihop. 

 

       Figur 53 Flödesschema över arbetsprocessen 


