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Abstract

Even electricity demand in smart grids: A case study

Nils Norlander

In November 2016 all nations agreed to the COP21 Paris agreement, which binds the
nations to combat a global temperature rise above 2 degrees Celsius during this
century. For this to become reality, modern technologies, such as solar power,
electrical vehicles and energy storage, will have to pave way for feasible, sustainable
societies. Smart grids could be one of the solutions to how to integrate modern
technologies into our conventional electricity grids. If we manage to cut peak
electricity demand and achieve an even electricity demand, renewable energy
investments become more feasible while other services for the grid owner are
provided.

In this paper it is investigated what capacity of battery storage that is required to
achieve an even electricity demand in a local electrical grid with solar power, demand
response and electrical vehicles. Further, an economical analysis of the required
battery storage is made by comparing investment costs to potential savings for the
end customer, energy trading company and grid owner. The investigation is made by
performing a case study in Ramsjö Backe outside Uppsala. Two models are created,
one aggregated model containing the whole residential area and one containing a one 
single family building. The results show that in the aggregated model a 4.03 MWh
battery storage was required to keep an even electricity demand 90 % of the year,
and for the building a 108 kWh battery storage was required. Results from both
models show that it is not economically feasible today to invest in even electricity
demand in local electrical grids.
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
För att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader Celsius står 
energisystemet inför stora utmaningar gällande omställningen från fossila energikällor 
till förnybar energi. Elbilar, batterilager, solkraft är moderna tekniker som blir allt 
vanligare i det Svenska samhället, vilket ställer högre krav på våra elnät som utgör 
länken mellan produktion och konsumtion av el. Följaktligen måste det undersökas hur 
man på bästa sätt kan integrera dessa teknikslag för att nå ett hållbart energisystem.  
 
Smarta elnät är ett begrepp som florerat under det senaste decenniet, och innebär 
kortfattat flexibla nät där aktiva kunder och smarta komponenter möjliggör ökad 
integrering av förnybar energi och att de framtida kraven på elnätet möts. Några vanliga 
komponenter i smarta elnät är förbrukningsflexibilitet (DR), som innebär att slutkunden 
kan variera sin elkonsumtion för att svara mot exempelvis effekttoppar, elbilar, solceller 
och batterilager. Vanligtvis varierar elförbrukningen i nätet under dygnet efter våra 
beteenden, vilket innebär toppar och dalar som kan vara dyra och skadliga för elnätet. 
Smarta elnät kan då vara en lösning för styra och jämna ut förbrukningen, vilket även 
innebär positiva effekter för såväl elnätsägaren och slutkunden.   
 
I detta examensarbete genomfördes en fallstudie för att undersöka hur stora batterilager 
som krävs för att nå helt jämn effektförbrukning i ett lokalt elnät med solceller, 
förbrukningsflexibilitet och elbilar. Syftet var dels att undersöka vilken 
lagringskapacitet som krävs för att ha jämn effektförbrukning 90 % av årets timmar, och 
dels att undersöka lönsamheten i en sådan investering. Fallstudien utfördes i Ramsjö 
Backe, vilket är ett bostadsområde utanför Uppsala med 55 villor, en kvartersgård och 
en förskola. Examensarbetet formades inom projekt VäxEL, som drivs av företaget 
Sustainable Innovation, och utfördes i samarbete med konsultföretaget ÅF. Inom 
projektet bidrar Upplands Energi med elnät och förbrukningsdata, Ngenic med 
värmepumpsstyrning, Ferroamp Elektronik AB med batterilager och Chargestorm AB 
med laddstolpar för elbilar.  
 
Två modeller undersöktes: 

§ En aggregerad modell som innefattar hela bostadsområdet. Åtta villor antogs ha 
solceller installerade, fyra antogs ha elbil och 28 villor antogs ha fjärrstyrda 
värmepumpar som bidrog med förbrukningsflexibilitet. 

§ En separat villa i Ramsjö Backe, som idag har solceller installerat. Villan 
antogs även ha elbil och fjärrstyrd värmepump.   

 
Första delen av syftet uppnåddes genom att det lokala elnätet i Ramsjö Backe 
simulerades i MATLAB med 2016 års förbrukningsdata från Upplands Energi, 
solelproduktion simulerad i simuleringsprogrammet Homer Pro, data för 
värmepumpsstyrning från företaget Ngenic och batterispecifikationer från Ferroamp 
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Elektronik. Data för elbilsladdning erhölls av Joakim Munkhammar vid Uppsala 
Universitet.  
 
Andra delen av syftet uppnåddes genom att investeringskostnaden för det beräknade 
batterilagret jämfördes med de besparingar som uppstod för slutkund, elhandelsbolag 
och elnätsbolaget Upplands Energi.  
 
Resultaten från fallstudien kan sammanfattas med följande punkter: 
 
Aggregerad modell 

§ Det krävs 4,032 MWh lagringskapacitet från batterilager för att hålla jämn 
effektförbrukning 90 % av året. 

§ Batteriernas livslängd beräknades till ca 18 år.  
§ Nätförlusterna i Ramsjö Backe minskar med 0,7 %.  
§ Integrering av solceller och elbilar sker utan problem med dessa lagringssystem. 
§ Värmepumpsstyrning för att nå jämn effektförbrukning kan påverka 

slutkundernas komfort. 
§ Med ett batteripris på 6000 SEK/kWh kostar investeringen 1 344 000 SEK/år 

fördelat över batteriernas livslängd, och de totala besparingarna är 185  726 
SEK/år för slutkunder och elhandelsbolag. Elnätsbolaget antogs inte göra några 
besparingar i modellen.  

 
Villa 

§ Det krävs 108 kWh lagringskapacitet för att hålla jämn effektförbrukning 90 % 
av året.  

§ Batteriernas livslängd beräknades till 15 år.  
§ Integrering av solceller och elbil sker utan problem. 
§ Värmepumpsstyrningen påverkar komforten under upp till 6 dygn i följd om 

året.  
§ Med samma batteripris kostar investeringen 40 320 SEK/år, och de totala 

besparingarna är 4 970 SEK/år.  
 

De slutsatser som kan dras är att det är med dagens teknik möjligt att nå helt jämn 
effektförbrukning i smarta elnät med tillräckligt stora batterilager, men att det inte är en 
lönsam investering. Jämn effektförbrukning i ett bostadsområde innebär ett fullt 
förutsägbart system för elnätsbolaget och slutkunden, men de samhällsekonomiska 
nyttorna överväger inte investeringskostnaden idag. Batteripriset skulle behöva falla till 
omkring 800 SEK/kWh, vilket kan ske i framtiden om elbilsmarkanden fortsätter att 
växa exponentiellt. Vidare kan ändrade spelregler på elmarknaden underlätta 
investering i smarta elnät och jämn förbrukning. Skulle bostadsområden eller 
flerbostadshus kunna ha gemensam förbrukning och produktion skulle investeringar i 
smarta elnät underlättas, men detta är något som behöver ytterligare undersökas i 
framtida studier. 
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Executive summary 
 
In this thesis it is investigated how much battery storage that is required to achieve an 
even electricity demand in a local electricity grid with solar power, electrical vehicles 
and demand response. Further it was investigated whether the battery storage system is 
profitable over the lifetime of the battery storage system. To investigate this a case 
study was performed over two models, one that contained the whole residential area of 
Ramsjö Backe outside of Uppsala and one containing a single family building.  
 
The results show that in the residential area a 4.03 MWh battery storage system was 
required to keep an even electricity demand 90 % of the year, and for the single family 
building a 108 kWh battery storage system was required. Results from both models 
show that it is not economically feasible today to invest in an even electricity demand in 
local electrical grids. 
 
When comparing the results to other studies it is obvious that with current battery prices 
it is more feasible to perform peak shaving with battery storage systems, than to achieve 
an even electricity demand. For even electricity demand to be feasible, battery prices 
have to fall to around 870 SEK/kWh, compared to the assumed price of 6 000 
SEK/kWh.   
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Förord 
 
Examensarbetet uppstod i ett samarbete med konsultföretaget ÅF som kopplade ihop 
mig med företaget Sustainable Innovation. Ett stort tack riktas till Katrine Lind och 
övriga på avdelningen för energieffektivisering vid ÅF för trevligt umgänge, stöd och 
goda råd.  
 
Ett stort tack riktas även till mina handledare Joachim Lindborg på Sustainable 
Innovation och Alexander Larmérus på ÅF, som har välkomnat mig, bidragit med stöd, 
råd och vägledning. Ett tack riktas även till min ämnesgranskare Joakim Widén som 
bidragit med expertis och vägledning. 
 
Jag vill även passa på att tacka de företag som bidragit med data och kunskap som 
möjliggjorde examensarbetet, Upplands Energi, Ferroamp Elektronik AB och Ngenic.   
 
Slutligen; ett stort tack till familj och vänner för ovärderligt stöd under examensarbetet.  
 
Nils Norlander 
Uppsala, maj 2017 
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Ordlista 
§ DR – Förbrukningsflexibilitet, möjlighet för slutkunden att ändra sin 

elförbrukning efter exempelvis elmarknad. 
§ Ei – Energimarknadsinspektionen.  
§ IEA – International Energy Agency, internationella energirådet. Fristående 

organ inom OECD. 
§ IPCC – International Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel. 
§ PV – direkt omvandling av ljusenergi från solen till elektricitet genom 

halvledarmaterial i solceller. Från engelskans photovoltaics.  
§ SvK – Svenska Kraftnät 
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1. Inledning 
I november 2016 trädde COP21 i kraft, som innebär att alla världens länder ska arbeta 
för att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 °C, och drivas för att 
stanna vid 1,5 °C [1].  För att detta ska vara möjligt måste andelen förnybar energi i 
energisystemet öka såväl globalt som lokalt. Elnätet utgör den länk som sammanbinder 
produktion och konsumtion av elektricitet, och spelar därför en vital roll i omställningen 
till ett hållbart energisystem. Sveriges elnät kommer att stå inför flera utmaningar om de 
globala och nationella klimatmålen ska nås.   
 
Samhällets och energisystemets utveckling har bidragit till några av de utmaningar 
elnäten står inför. Växande och avbefolkande städer ökar lasten i stadsregionerna, 
samtidigt som de som bor kvar i mindre städer får bära en större del kostnaderna för 
elnätet i den lokala regionen [2]. Vidare ställer en ökad elektrifiering av samhället i 
kombination med införandet av intermittenta energikällor ytterligare krav på elnätet, 
och beroendet av hög elkvalitet och leveranssäkerhet ökar. Variationen i effektuttag hos 
slutkonsumenter kommer att öka väsentligt, samtidigt som lokala effektflöden i vissa 
fall blir omvända [3]. Därför behövs lösningar med flexibla elnät som snabbt kan svara 
mot framtidens utbud och efterfrågan av el. 
 
Ett intelligent utnyttjande av elnätet i så kallade smarta elnät är en teknisk lösning på de 
framtida utmaningar som elnätet står inför. IEA påpekar att smarta elnät i kombination 
med PV är en nyckel för att målen uppsatta i COP21 ska nås [4]. 
Energimarknadsinspektionen (Ei) definierar exempelvis i sin egen rapport Anpassning 
av elnätet till ett uthålligt energisystem smarta elnät som en nyckel för: 
”att underlätta en ökad introduktion av förnybar elanvändning; att reducera 
effekttoppar; att förbättra incitamenten till effektivare elanvändning; att skapa 
förutsättningar för aktivare elkunder” [5]. Svenska Kraftnät (SvK) anser att smarta elnät 
är det mest lönsamma sättet att implementera ny teknologi i verkningsfulla och 
intelligenta nät för att möta framtidens klimat- och energiutmaningar [6]. Simplifierat är 
smarta elnät alltså ett sätt att ur ett samhällsperspektiv använda den energi som 
produceras på ett effektivt sätt och att undvika energi som har negativ inverkan på 
klimatet.  
 
I denna rapport används definitionen att smarta elnät är: 
 Flexibla elnät som underlättar integrering av förnybar elproduktion, 
förbrukningsflexibilitet och aktiva kunder för att möta ställda krav under korta 
tidsintervall 
Definitionen kombinerar tidigare definitioner samt knyter an till syftet med rapporten.  
 
Smarta elnät med distribuerad elproduktion, lagring och/eller efterfrågeflexibilitet har i 
flertalet studier visats kunna kapa förbrukningstoppar hos såväl slutkonsument som för 
det lokala elnätet [7-14]. Smarta elnät i en kombination av förbrukningsflexibilitet, 
batterilager, elbilar och distribuerad elproduktion kan även användas för att 
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åstadkomma ett helt jämnt effektuttag på årsbasis om styrningen sker på ett effektivt 
sätt.  
 
Exempelvis skulle jämn effektförbrukning kunna leda till: 

§ ett hållbart energisystem med låga förluster, hög kvalitet, försörjningstrygghet 
och säkerhet, 

§ fullständigt förutsägbar förbrukning för såväl nätbolag, elhandelsbolag och 
slutkund, 

§ att dyra investeringar i kraftelektronik för elnätsbolag kan undvikas.   
§ att förbrukningen förskjuts från timmar då elpriset är högt till tid då elpriset är 

lågt 
§ och att möjligheter skapas för mer förnybar energi i ett hållbart energisystem.  

 
Smarta elnät möjliggör alltså en intelligent effekthantering i elnäten, men tyvärr kräver 
sådana lösningar nya affärsmodeller som fördelar nyttan av förbrukningsflexibilitet på 
ett rimligt sätt mellan kunder och leverantörer. Ett företag som aktivt jobbar med att 
förbättra möjligheten för smarta elnät är Sustainable Innovation, som är ett icke 
vinstdrivande företag som ägs av medlemmar i Föreningen för energieffektivisering. 
Företaget skall tillsammans med Upplands Energi, Ferroamp Elektronik AB, Ngenic 
och ChargeStorm AB under en treårsperiod driva projekt VäxEl. Projektet är ett 
utvecklingsprojekt finansierat av Energimyndigheten och syftar till att med helt 
automatiserade system låta olika intressenter utnyttja förbrukningsflexibilitet i smarta 
elnät på ett affärsmässigt sätt [15]. Förutom erfarenheter och kunskap ska Upplands 
Energi i projektet tillhandahålla elnätet för testmiljön, Ferroamp Elektronik AB 
energihub, batterilager samt en api-modell, Ngenic förbrukningsflexibilitet i 
värmepumpar och ChargeStorm laddstolpar för elbilar. Det är i samarbete med 
konsultföretaget ÅF och Sustainable Innovation inom projekt VäxEl som detta 
examensarbete uppstod.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med rapporten är att i en fallstudie simulera hur stora batterilager som krävs för 
att nå helt jämn effektförbrukning på månadsbasis minst 90 % av året. Fallstudien utförs 
i ett bostadsområde i Ramsjö Backe utanför Uppsala, som tillhör Upplands Energis 
elnät. Fallstudien utförs på två modeller som innehåller solceller, elbilar, 
värmepumpsstyrning och batterilager, vilket baseras på antaganden om hur ett framtida 
lokalt elnät kan komma att se ut. Den ena modellen är en aggregerad modell och 
innefattar hela bostadsområdet, och den andra en enskild villa. I båda modeller används 
verklig och simulerad data för 2016. 
 
Vidare syftar rapporten till att utvärdera de ekonomiska incitamenten för Upplands 
Energi, elhandelsbolag och slutkund, samt att beräkna lönsamheten för båda modeller 
genom att jämföra batterikostnader mot potentiella besparingar. Jämförelser kommer 
även att göras med resultat från tidigare studier på området. 
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För att syftet ska uppnås kommer följande frågeställningar att besvaras: 

§ Vilken kombination av effektnivå samt storlek på batterilager är optimal för att 
nå jämn effektförbrukning under varje månad i den aggregerade 
modellen/villan? 

§ Är en investering i batterilager av storleken som framkommer ur simuleringen 
lönsam och/eller miljömässigt försvarbar? 

1.2 Avgränsningar 
Inom examensarbetet gjordes flera avgränsningar. Det faktiska bostadsområdet som det 
ser ut idag kommer inte att utvärderas, utan avgränsas till ett teoretiskt system för att 
peka på vilka tekniska och ekonomiska möjligheter som finns inom projektet VäxEl. 
Det kommer inte att göras en fullständig investeringskalkyl, utan 
investeringsberäkningen förenklas till att jämföra batterikostnader med potentiella 
besparingar.   
 
Fallstudien avgränsas geografiskt till lokalnätet i Ramsjö Backe under 
transformatorstation BE 205 som ägs och underhålls av Upplands Energi, se Figur 1. I 
avsnitt 2 utvärderas dock tekniskslagen som arbetet behandlar ur såväl ett lokalt och 
globalt perspektiv.   
 
 

 
 

 
Rapporten avgränsas till aktörerna slutkund, elhandelsbolag och lokalnätsbolag. Således 
kommer inte lönsamhet och påverkan för exempelvis stamnätsägaren SvK eller de 

Figur 1: Översiktsbild över Ramsjöbacke [16]. 
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övriga företagen inom VäxEL att undersökas. Fokus blir då balansen mellan 
förbrukning och produktion, snarare än påverkan på elnätet som system.  

1.3  Disposition 
Examensarbetet är uppdelat i 6 avsnitt: 
 
Rapporten inleds med ett bakgrundsavsnitt, där de komponenter som ingår i smarta 
elnät beskrivs mer utförligt för att bidra med förståelse för rapportens syfte. Vidare 
beskrivs Sveriges elmarknad och hur elnätsbolag, elhandelsbolag och slutkund kan 
komma att påverkas ekonomiskt av modern teknik och reglerad förbrukning i smarta 
elnät. Detta för att ytterligare bidra med förståelse för den syftets andra del. I detta 
avsnitt lyfts även vissa politiska och regelmässiga faktorer som påverkar respektive 
aktör. Slutligen avslutas bakgrundsavsnittet med tidigare studier inom jämn 
effektförbrukning. Se avsnitt 2.  
 
Fortsättningsvis beskrivs i metod-avsnittet utformningen av fallstudien. Där ingår en 
beskrivning av den data som ligger till grund för aggregerad modell och villa, samt 
tillvägagångssätt för alla delar i simuleringen. Vidare beskrivs investeringskalkylen som 
används för att beräkna lönsamheten i modellerna. Se avsnitt 3. 
 
Därefter presenteras resultat och analys från fallstudien efter respektive syfte och 
frågeställning. Se avsnitt 4. 
 
Följaktligen diskuteras resultaten från fallstudien utifrån examensarbetets syfte och 
frågeställningar. Resultat- och metodkritik diskuteras, och jämförelser görs med resultat 
från tidigare studier. Se avsnitt 5. 
  
Slutligen avlutas rapporten de slutsatser som framkommer från resultaten och 
diskussionen, se avsnitt 6.  
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2. Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt beskrivs de systemkomponenter som ingår i fallstudiens 
modeller, d.v.s. elnät, distribuerad elproduktion, batterilager, DR och elbil. Vidare 
presenteras information om hur marknaden ser ut för respektive komponent och aktör, 
vilket används som bakgrund till rapportens metod och resultat.  

2.1 Elnät och Upplands Energi 

2.1.1 Sveriges elnät, förutsättningar och funktion 
Basen i det svenska elnätet är stamnätet, som består av 220 kV- och 400 kV-ledningar 
från norr till söder och ägs av SvK. Stamnätet överför elektricitet över längre sträckor 
med hög spänning, och kommer i framtiden behöva förstärkas för att säkra elsäkerheten 
och för att nätet ska klara av implementering av förnybar energi [19].  
 
Under stamnäteten finns regionnäten som utgör länken mellan stamnät och lokalnät. 
Regionnäten har som uppgift att distribuera elektricitet från stamnätet till lokalnäten, 
vilka finfördelar elektriciteten till den slutliga användaren. Regionnätet är vanligtvis av 
kapaciteten 40 -130 kV, och lokalnäten 10 – 30 kV [19].  
 
I Sverige finns det 161 elnätsföretag som äger och driver lokalnät. Dessa råder över 
elnätet i ett geografiskt begränsat område, och har där monopol på elnätsverksamheten. 
Upplands Energi är det elnätsbolag som äger och driver elnätet i en geografisk region 
norr om Uppsala i Uppland, och har idag omkring 13 080 kunder anslutna.  
 

 
Figur 2: Elnätsområde för Upplands Energi [20].  

Upplands Energi grundades 1918 under namnet Björklinge Elektriska distributions 
förening, och har sedan dess varit ett medlemsägt företag som expanderat inom 
Uppland. Upplands Energis elnät sträcker sig i dagsläget från Östervåla i nordväst till 
Ekeby i öst, vilket kan ses i Figur 2.   
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Lokalnätbolagets viktigaste bidrag är att tillhandahålla och säkerställa den nödvändiga 
infrastrukturen åt kunderna, samt att mätning och underhåll fungerar [21]. Smarta elnät 
har egentligen ingen geografisk definition, utan såväl stamnät som lokalnät innefattas. I 
framtiden kan flexibilitet i lokalnäten vara avgörande för att lokalnätens funktion ska 
bibehållas.   

2.1.2 Elnätsbolagens incitament till smarta elnät 
De avgifter som elnätsbolaget tar ut från sina kunder kallas nättariffer [22]. 
Nättarifferna har traditionellt sett varit indelade i två delar, en fast avgift baserad på 
säkringsnivå samt en överföringsavgift baserad på förbrukad elektricitet för att täcka 
förluster och slitage på nätet.  
 
Nättarifferna är reglerade så att de ska uppfylla tre krav; de ska vara sakliga, objektiva 
och icke-diskriminerande [23]. I och med att EU 2012 antog ett nytt 
energieffektiviseringsdirektiv beslutade regeringen år 2014 att komplettera ellagen så att 
följande tillägg tillkom: 
 
1 § Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt 
som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och 
elanvändning [23]. 
  
Tidigare har ellagen således varit utformad så att intäktsramen ska täcka elnätsbolagets 
kostnader, samt begränsat överskott, genom saklighet. Objektiviteten innebär att 
avgifterna ska vara kostnadsriktiga mot elnätsbolagets kostnader, och icke-
diskriminerande att elnätsbolaget inte får ge fördelar åt någon enskild kund [22]. Ei 
menar att tillägget i ellagen ska skapa incitament för att elnätsanvändandet ska 
effektiviseras, genom att exempelvis jämna ut nätets belastning och kapa effekttoppar.  
 
I rapporten Effektivt uttnytjande av elnätet [22] beskriver Ei hur de ska beräkna ett 
effektivt utnyttjande av elnätet under tillsynsperioden 2016-2019 genom två indikatorer: 

§ Nätförluster – definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och 
hur mycket som tas ut på nätet. Indikatorn blir den procentuella andel 
nätförluster i förhållande till den totala mängden uttagen energi. 
 

§ Belastning – Indikatorn blir en kvot, lastfaktorn, som definieras som 
förhållandet mellan medeleffekt och maxeffekt på nätet vid nätets gränspunkter. 
Kvoten är 1 om belastningskurvan är helt jämn, utan några variationer. 

 
Elnätsbolagets intäktsram kommer då att justeras efter hur väl de möter dessa 
indikatorer, där väl uppfyllda indikatorer belönas i intäktsramen. Syftet med 
indikatorerna är att skapa nyttor för såväl elnätsbolag och samhället som helhet. 
Nätförluster på elnätet påverkar direkt nätkostnader och energianvändning på elnätet. 
Om belastningen på nätet jämnas ut frigörs kapacitet i nätet vilket dels kan leda till att 
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dyra investeringar undviks, samt ökad möjlighet för implementering av förnybar energi, 
fler elbilar eller förtätning inom området [2]. Ei menar att ett lokalnätsbolag kan spara 
ca 200 000 SEK årligen genom en utjämning av belastningen [22].  
 
De avgifter lokalnätsbolaget Upplands Energi har mot överliggande regionnät listas i 
Tabell 1. 
 

Tabell 1: Avgifter för Upplands Energi mot överliggande nät [24] samt status för 
examensarbetet. 

Avgiftstyp Status 
Fast avgift för varje anslutningspunkt Opåverkbar 

Årseffektavgift för gemensam abonnerad aktiv effekt Utvärderas 
Överskridandeavgift för abonnerad Aktiv effekt Utvärderas 

Överskridande avgift/inmatad energi Opåverkbar 
Överföringsavgift för reaktiv effekt Opåverkbar 

    
 
Rubriken Status i Tabell 1 avser huruvida avgiften utvärderas som ett incitament till 
jämn effektförbrukning. Detta beskrivs ytterligare i avsnitt 3.  
 
Nätförluster i lokalnätet beror huvudsakligen på ledningarnas längd, ledningarnas 
storlek, nätets spänningsnivåer samt strömmens fasläge, och står i direkt relation till 
överförd energimängd [25]. Förlusterna består av både fast och variabel typ, men i 
lågspänningsnät som det i Ramsjö Backe är det möjligt att göra vissa förenklingar. 
Elnätet kan då behandlas som rent resistivt, vilket innebär att kapacitansen inte behöver 
tillses då nätet ofta har kortare ledningar i förhållande till transmission- eller stamnät 
[25]. Förlusterna i Upplands Energis elnät uppskattas till ca 5 % efter sammanställd data 
över inmatad och förbrukad effekt från Ei [26].  
 
Sammanfattningsvis har Upplands Energi tre huvudsakliga ekonomiska incitament för 
smarta elnät och jämn effektförbrukning. Upplands Energi kan minska kostnader mot 
överliggande nät, undvika investeringar i framtiden samt minska sina förluster i nätet.  

2.2 Elhandelsbolag 

2.2.1 Elhandelsbolagens funktion på elmarknaden1 
Elhandelsbolagen är företag som köper in el från en elproducent och säljer el till 
elkunder. Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 råder fri konkurrens och 
elhandelsbolag kan fritt välja elproducent att köpa el ifrån. Avregleringen innebar i 

                                                
1 Informationen i delavsnittet är hämtad från Svensk Elmarknadshandbok [27] om inte 
annan källa anges.    
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förlängningen också att elkunden fritt kan välja vilket elhandelsbolag den vill teckna 
avtal med.  
 
Den börs som elhandelsbolaget köper in el från producenten kallas Nord Pool Spot, som 
innefattar handel mellan elproducenter och elleverantörer i Norden. För handeln inom 
Norden är Nord Pool indelat i två marknader beroende på när elhandelsbolaget vill köpa 
in el. Handlar elhandelsbolaget dagen före handlar de på Elspot, och de som vill ha 
leverans i samma stund som köpet sker handlar på Elbas. Elspot verkar då som en 
kortsiktig handel med elkontrakt, och elbas som en justeringsmarknad för handel på 
timkontrakt. Priset som sätts på Nord Pool agerar som marknadspris på elmarknaden, 
och utgör således referenspris för den Svenska elmarknaden som helhet.  
 
2003 införde regeringen även en marknad för elcertifikatsystem, som syftar till att 
stimulera produktion av förnybar el. Elcertifikat ges till producenter av exempelvis 
solenergi, vilket innebär att producenten får ett tilläggsvärde av att elen producerats med 
förnybara energikällor, förutom värdet för de kWh el som producerats. 
Elhandelsbolagen är i sin tur kvotpliktiga och därför skyldiga att köpa elcertifikat i 
förhållande till sin elförsäljning. Elcertifikaten handlas på en egen marknad och prissätts 
efter utbud och efterfrågan. Elhandelsbolagen kommer då sedan i sin tur att höja priset 
på elen till elkunden. Vattenfall lägger exempelvis på 3 öre/kWh (exkl. moms) på sitt 
elpris [28].  

2.2.2 Elhandelsbolagets ekonomiska incitament till smarta elnät 
Då smarta elnät med jämn effektförbrukning ökar robustheten och sänker 
generationskostnader på elnätet leder detta på sikt till att elhandelsbolagen kan få ett 
lägre elpris på Nord pool [13]. Vidare om kundens förbrukning blir fördelaktig mot 
spotpriset finns här ytterligare incitament för elhandelsbolaget.  
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2.3 Elförbrukning hos slutkund 

2.3.1 Elkund 
För elkunden är en av de främsta nyttorna med smarta elnät att kunden får ökat 
inflytande över sin elförbrukning genom aktiva val på marknaden [22]. Detta kan ske 
exempelvis genom möjligheten att styra sin egen förbrukning och på så vis minska 
effekttoppar, utnyttja egen egenproducerad el eller tjänster för ökad 
energieffektivisering. Under de kallaste perioderna när effekttopparna är som högst 
produceras också mest energi från fossila bränslen i Sveriges kraftvärmeverk [29]. 
Förutom de ekonomiska nyttor som uppstår så kan kunden genom smarta elnät således 
få en mer klimatsmart förbrukning med ett mindre avtryck på miljön. Vidare kan 
kunden välja att installera PV till sin bostad där kunden själv med flexibla elnät kan 
förbruka större andel av den producerade elen [7]. Med helt jämn effektförbrukning blir 
förbrukningen också helt förutsägbar och kunden kan enkelt göra den ekonomiska 
kalkylen för sin elkostnad.   

2.3.2 Elkundens ekonomiska incitament till smarta elnät2 
Elkunden har avtalsförhållande med såväl elhandelsbolag som elnätsbolag. Till 
elnätsbolaget betalar kunden för att få utnyttja elnätet samt för överföring av el genom 
en elnätsavgift. För Upplands Energi är elnätsavgiften uppdelad i en abonnemangsavgift 
och en el-överföringsavgift [30]. För mindre kunder är abonnemangsavgiften en fast 
avgift som baseras på vilken storlek kunden har på sin huvudsäkring, och 
överföringsavgiften är kopplad till kundens faktiska förbrukning. Kunden kan således 
påverka sina kostnader mot elnätsbolaget genom att säkra ner sin huvudsäkring eller 
genom att minska sin förbrukning. Smarta elnät möjliggör att kunden dels kan få lägre 
förbrukning under året, samt att kunden kan kapa sina effekttoppar vilket kan innebära 
att huvudsäkringen kan sänkas.  
 

Tabell 2: Antal kunder med 16, 20 eller 25 A säkring i Ramsjö Backe [31]. 

Huvudsäkring Antal kunder 
16 A 18 
20 A 37 
25 A 1 

 
Kunderna i Ramsjö Backe har säkringsnivåer på 16-25 A, där vanligast är 20 A. 16 A är 
den lägsta huvudsäkringen Upplands Energi erbjuder. Ur Tabell 2 kan då utläsas att det 
finns potential för 38 av Ramsjö Backes 56 kunder att sänka sin huvudsäkring. Villan 
som simuleras separat har idag en säkringsnivå på 20 A, och skulle kunna med lägre 

                                                
2 Informationen i delavsnittet är hämtad från Svensk Elmarknadshandbok [27] om inte 
annan källa anges.    
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effekttoppar kunna sänka sin säkring till 16 A. Vidare om en lägre total förbrukning 
uppnås kan kunden minska sin elöverföringskostnad. 
 

Tabell 3: Nätprislista för Upplands Energi [30]. 

Huvudsäkring 
Abonnemangsavgift 

[SEK/år] Elöverföringsavgift [öre/kWh] 
16 A 3 053 23,13 
20 A 4 567 23,13 
25 A 5 712 23,13 

 
 
Genom eliminerade effekttoppar i ett smart elnät där en lägre jämn effektförbrukning 
uppnås skulle 37 kunder kunna spara 1 514 SEK årligen genom att säkra ner från 20 A 
till 16 A, beräknat med data från Tabell 3. Den kund med 25 A huvudsäkring skulle 
potentiellt kunna spara 1 145 SEK eller 2 659 SEK genom att säkra ned, beroende på 
hur låga effekttoppar som kan uppnås. Totalt har därför kunderna en potential på att 
minska sin kostnad för fast abonnemangsavgift med 58 677 SEK årligen i Ramsjö 
Backe. 
 
I elkundens avtalsförhållande till elhandelsbolaget betalar elkunden elhandelsbolaget för 
ett avtal om elpris. I elpriset ingår det pris elhandelsbolaget betalade på Nord pool, 
kostnad för elcertifikat samt energiskatt, elhandelsbolagets vinst och moms. 
Energiskatten härstammar från lag 1994:1776 [32] och innebär att all förbrukad 
elektricitet är skattepliktigad. Elhandelsbolagen ansvarar för att energiskatt faktureras 
till elkunden, och vilken skattesats som används avgörs genom vilken kommun kunden 
tillhör. För en kund i Uppsala Kommun är energiskatten 29,5 öre/kWh (36,88 öre/kWh 
inkl. moms). 
 
Sammanfattningsvis är elkundens incitament till smarta elnät att man med lägre total 
förbrukning kan få en lägre kostnad mot elhandelsbolag och elnätsbolag, samt en lägre 
kostnad mot elnätsbolag om effekttopparna reduceras så mycket att elkunden kan sänka 
sin huvudsäkring.  
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2.4 Distribuerad elproduktion - PV 

2.4.1 Tekniska förutsättningar för PV 
En central del i smarta elnät är att möjliggöra högre integration av förnybar 
elproduktion. PV är tekniken för solceller och kommer från engelskans photovoltaics. 
PV verkar kortfattat genom den fotoelektriska effekten, där fotoner från solinstrålningen 
exciterar elektroner i halvledarmaterial så att el kan genereras [33]. Solcellens 
egenskaper är det som avgör med vilken verkningsgrad omvandlingen kan ske, vilket 
innefattar reflektans, bandgapsdjup, elektrontäthet m.m. PV i lokala elnät på exempelvis 
ett villatak är en typ av distribuerad elproduktion där el produceras för egenkonsumtion 
eller för att säljas ut på nätet [4]. Flera olika typer av PV finns på marknaden; 
kiselsolceller, tunnfilmssolceller, kadmiumtelluridsolceller för att nämna ett fåtal. 
Kiselsolceller är idag ledande på marknaden [33].  
 
Damsgaard et al. beskriver i sin rapport Framtida Krav på Elnäten [3] effekten av 
distribuerad elproduktion i ett lokalt elnät. Historiskt har distributionsnäten varit 
konstruerade efter devisen att elen kommer från högre spänningsnivåer och endast rör 
sig längre ut i elnätstopografin, mot lägre spänningsnivåer. Med ökad andel förnybar 
energi i distributionsnäten kommer förutsättningar förändras, då det uppstår tillfällen då 
den distribuerade elproduktionen är så pass hög att nettoflödet i distributionsnätet byter 
riktning. I svaga elnät kan då exempelvis solelsproduktion leda till spänningsvariationer 
som innebär större förluster på nätet, höga strömmar och eventuellt att kraftelektronik i 
nätet tar skada. Därför krävs ett viss mått av flexibilitet i lokalnäten om djupare 
penetration av PV ska kunna integreras. 

2.4.2 Marknadsläget för PV 
Sedan slutet på 00-talet har det skett en kraftig ökning i investeringar i solceller, både i 
Sverige och globalt [34]. Bara under 2015 ökade den totala installerade solcellseffekten 
i Sverige med 60 % från 79,4 MW till 126,8 MW [35], och globalt med 25 % med upp 
mot 50 GWh ny installerad kapacitet [34]. De största marknaderna återfinns fortfarande 
i Kina och Europa, men PV tog även ett stort språng i länder i Afrika, Mellanöstern, 
Sydamerika och Sydostasien. Utvecklingen på marknaden i har skett till stor del på 
grund av sjunkande priser på kiselsolceller. Under 2013 sjönk exempelvis priset med 22 
% jämfört med tidigare år [36].  
 
I Sverige har den snabba utvecklingen av sjunkande priser dock börjat stanna av [35], 
och kötiden för investeringsstöd är lång. Under oktober 2016 lanserade därför 
Energimyndigheten rapporten Förslag till strategi för ökad användning av solel till 
Regeringen med förslag på hur intresset för nya installationer ska öka [37]. Förslagen 
syftar till att administrationen kring investeringar i PV på sikt ska bli förenklade för bl. 
a. villor i lokala elnät. Exempelvis föreslås att dagens investeringsstöd ska ersättas med 
ett solROT-avdrag, vilket skulle leda till att kötiden för den som investerar i solkraft blir 
kortare samt att kalkylen underlättas. Energimyndigheten menar att med de presenterade 
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förslagen skulle solenergi kunna stå för 5-10 % av den totala elanvändningen i Sverige 
år 2040.  
 
Lönsamheten för PV är i Sverige till stor del förknippad med möjligheten till 
egenkonsumtion av den producerade effekten, då priset på den egenproducerade elen är 
billigare jämfört med el köpt från nätet [38]. I kalla regioner på höga latituder, såsom i 
Sverige, tenderar solelsproduktionen dock att vara negativt korrelerad mot 
elförbrukningen. Då PV är beroende av klar solinstrålning är solelsproduktionen som 
lägst under det mörka vinterhalvåret då elförbrukningen är som högst, samtidigt som 
produktionen är som störst mitt på dagen under sommaren då förbrukningen tenderar att 
vara lägre i exempelvis ett bostadsområde.  
 

 
Figur 3: Solelsproduktion (blå) mot förbrukning (röd). Exempel på negativ korrelation 

med 17 tak med simulerade solpaneler i Ramsjö Backe.  

Figur 3 visar den negativa korrelationen mellan solelsproduktion och förbrukning. Eon 
beräknar att återbetalningstiden för en solcellsanläggning är runt 17 år [39], och 
Swedensol beräknar i ett exempel en återbetalningstid på 9 år [40]. Återbetalningstiden 
beror på flera faktorer såsom verkningsgrad, riktning, lutning, solinstrålning och 
skuggning. Bäst produktion i Sverige fås i de södra regionerna då anläggningen är 
riktad mot söder med ca 45° lutning. Idag tillkommer även energiskatt och energimoms 
om en villaägare exempelvis skulle vilja sälja elen till sin granne, vilket gör att 
solelsproduktionens lönsamhet begränsas till ägaren.  
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Förutom lönsamheten finns det tydliga miljömässiga vinster med distribuerad PV i 
samhället [34]. IEA menar att solceller i lokala elnät kan spela en viktig roll i att möta 
framtidens energibehov av förnybar energi, samtidigt som motståndskraften i nätet 
förstärks under lönsamma förhållanden. IPCC bedömer även de att potentialen är hög 
för att använda PV som distribuerad energiproduktion [41]. Sverige har dock idag 
väldigt låg andel fossil elproduktion [42], men transportsektorn är fortfarande beroende 
av fossil olja. År 2014 stod exempelvis olja för nästan 92 % av transportsektorns totala 
energianvändning [43]. Ska transportsektorn elektrifieras för att möta framtidens 
miljökrav kommer PV att vara en avgörande faktor. Mer om detta i delavsnitt 2.7. 

2.5 Batterilager   

2.5.1 Tekniska förutsättningar för batterilager 
Precis som för PV finns det en tydlig roll för batterilager i smarta elnät eftersom smarta 
elnät är starkt kopplat till att kunna styra laster. SBC Energy Institute beskriver i 
rapporten Electricity Storage [44] utförligt olika tekniker för att lagra energi. Några 
exempel på typer av batterilager är litium-jon-batterier (Li+) såsom (Li(FePO4)) och 
natriumsvavel-batterier (NaS). Batterilager verkar genom att elektroner kan flöda 
mellan två elektroder och kan verka såväl tillämpat i elbilar som autonomt. Mängden 
energi som kan lagras beror på antalet aktiva komponenter i elektrolyten, och effekten 
för in- och urladdning på resistansen i battericellen. Verkningsgraden hos batterier är 
generellt väldigt hög (60-95%) och batterierna har kort svarstid.  
 
Andra egenskaper hos batterier är State of Charge (SOC), livslängd och roundtrip-
verkningsgrad. Batteriets SOC beskriver vilken kapacitet batteriet har vid en given 
tidpunkt i förhållande till batteriets maxkapacitet, och påverkar i många batterityper in- 
och urladdningseffekten [12]. Frekvent låga nivåer av SOC sliter mer på batteriet och 
leder till att batteriet åldras, d.v.s. att batterikapaciteten försvinner snabbare, jämfört 
med höga nivåer av SOC. Batteriets livslängd beror således på hur batteriet används, 
men också på vilka egenskaper batterier har. Det batteri Ferroamp Elektronik AB 
levererar är exempelvis av typ Li(FePO4) och klarar 5000 cykler vid 80 % urladdning 
[45], d.v.s. om batteriet laddas från full kapacitet till 20 % SOC upprepat är livslängden 
5000 cykler.   
 
Roundtrip efficiency innebär verkningsgraden för att ladda upp batteriet multiplicerat 
med verkningsgraden för att ladda ur batteriet. För samma batteri som i tidigare 
exempel är roundtrip-verkningsgraden 94 % [45], vilket innebär att om batteriet laddas 
med 100 kWh får man ut 94 kWh, och 6 kWh försvinner som förluster. 
 
En utmaning för lokala elnät med solelproduktion är att balansera de 
spänningsvariationer som solelproduktion kan ge upphov till. Passerar exempelvis ett 
täcke moln och skuggar solpanelerna under en kort tid kan spänningen i nätet variera 
drastiskt. Batterilager är en av de få tekniker som under så korta tidsintervall kan 
återställa balansen i systemet [10], och har därför potentialen att underlätta större 
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integrering av förnybar elproduktion i både stora och små elnät. Vidare kan batterilager 
bidra med högre självständighet för nätets kunder, och framförallt fundamentala 
elnätstjänster som gynnar samhället i stort [46]. Hur batterilager ska implementeras för 
att skapa dessa nyttor forskas på vid flera instanser runt om i världen, men en av 
möjligheterna med batterilager är att jämna ut effektförbrukningen i lokala elnät genom 
att ladda batterierna när förbrukningen är låg och ladda ur batterierna när förbrukningen 
är hög.  
 
I en stor metastudie från Rocky Mountain Institute (RMI) [46] kartlägger G. Fitzgerald 
et al. Flera nyttor som batterilager kan bidra med för lokala elnätsbolag och elkund. 
Bland annat kan batterilager agera frekvensreglering, d.v.s. ett direkt automatiserat svar 
på variationer i den lokala systemfrekvensen, under korta tidsintervall. För elkunden 
kan batterilager bidra till att mer el köps in då priset på el är lågt, och mindre då priset 
är högt. Vidare underlättar batterilager ökad egenkonsumtion av solel, eftersom det 
överskott som produceras kan lagras och förbrukas då lasten är högre än produktionen. 
Detta leder till ökad lönsamhet för solkraft i områden där det är olönsamt att säja elen 
till nätet. Fitzgerald et al. Beskriver även ett case från New York där värdet av att skjuta 
upp investeringar i elnätet, främst transformatorstationer, kvantifieras. Det totala 
nyttovärdet uppnår 120 mnUSD/år.  
 
Hur effektivt nyttan av batterilager utnyttjas beror även på var i nätet batteriet placeras. 
Generellt ska de placeras så långt ut i nätet som möjligt, och då helst innanför elmätaren 
[10] [46]. I såväl ett flerbostadshus som ett villakollektiv är det mest lönsamt att ha 
gemensam mätning och ett gemensamt lagringssystem [10][12], och i synnerhet för ett 
villaområde ökar lönsamheten med ca 3 % om batterilagret är gemensamt jämfört med 
att ha mindre individuella batterier.  

2.5.2 Marknadsläget för batterilager 
Kostnadstrenden för batterier, framförallt litiumjonbatterier, följer samma utveckling 
som för PV. Anledningen är att tillverkningsvolymerna i tillämpningar såsom datorer, 
elbilar och telefoner har ökat drastiskt. Sedan 2010 har priset på ett genomsnittligt 
batteripack till elbilar sjunkit från ca 8 800 SEK/kWh till ca 3 000 SEK/kWh [47], och 
bara mellan 2014 och 2015 sjönk priset med ca 35 %. Trenden pekar på att priserna 
kommer att fortsätta sjunka bortom 2017 även för batterier för småskalig lagring i 
exempelvis bostadsområden. Denna typ av lagring är vanligtvis dyrare än till 
exempelvis för elfordon, men enligt EuPD Research kan ett komplett system som idag 
har ett pris på ca 8 000 SEK/kWh kosta under 4 000 SEK/kWh år 2020 [10]. Då priset 
sjunker kommer tillväxten för batterilager att öka, och Navigant Resarch beräknar att 
tillväxten för batterier i distributionsnät kommer att vara 63 % årligen fram till år 2023 
[48].  
 
I Sverige väntas även en tillväxt i batterilager. Regeringen beslöt i budgetpropositionen 
för 2016 [49] om ett stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el. 175 
miljoner kronor avsattes sammanlagt för perioden 2016-2019, och pengarna syftar dels 



 21 

till att öka investeringar för privatpersoner samt till att bidra till Energimyndighetens 
satsning på en kommersialisering och utveckling av energilager. Privatpersoner kan 
enligt förordningen få subventioner för 60 % av investeringskostnaden i energilager, 
men högst till 50 000 SEK.  
 
Det största hindret för att batterier ska bli en lönsam tekniklösning tillsammans med 
förnybara energikällor i lokala smarta elnät, både i Sverige och globalt, är dock 
fortfarande priset. I dagsläget det inte lönsamt med batterilagringssystem för slutkunden 
om bara kundens ekonomiska nytta beräknas [10]. Beräknas den kollektiva nyttan så 
ändras förutsättningarna för lönsamheten för batterilager, men idag är elmarknaden 
uppbyggd enligt proprietära principer vilket försvårar investeringar som gynnar 
samhällsnyttan snarare än den enskilde aktören.  

2.6 Förbrukningsflexibilitet (DR)  

2.6.1 Tekniken och ekonomi för förbrukningsflexibilitet 
Demand response, DR, är ett begrepp som innefattar reaktiva slutkunder med någon typ 
av trigger [11]. DR är en naturlig del i smarta elnät och bidrar till ökad flexibilitet. Detta 
kan ske både genom smart-utrustning som optimerar energianvändningen för ett hushåll 
genom att ta del av exempelvis spotpriser eller temperaturprognoser (indirekt DR), eller 
genom aktiva val där kunden själv väljer att exempelvis stänga av sin värmepump när 
elpriset är högt (direkt DR) [9].  
 
Flexibel förbrukning och responsiva system har fördelar som på många sätt kan 
jämföras med de som nämnts om batterilager. Flera studier visar att det är mer 
kostnadseffektivt att implementera DR än att investera i förstärkt elnät [50] [51], och i 
andra studier dras slutsatsen att flexibilitet är det mest kostnadseffektiva sättet att 
integrera förnybar energi till lokala elnät [52] [53]. Vidare kan villor med DR bidra till 
att minska överföringsförluster, samt att risken för strömavbrott sker [11]. För villor 
med solceller ökar också mängden egenkonsumerad solel, vilket som nämnts kan öka 
lönsamheten för installationen och bidra med förbättrad nätstabilitet [7].  
 
Att aktiv styra värmepumpar för slutkunder i villa är en beprövad teknik som lett till 
goda resultat. I Sverige beror den termiska trögheten i villor till stor del på hur stort 
behov av elektricitet för värmeproduktion som återfinns. Detta behov är lägre under 
sommaren, och således fungerar tekniken bäst under vinterhalvåret. Aktiv styrning ökar 
dock förbrukningen i en värmepump med 8-10 %, men den totala nettoförbrukningen 
blir ändå lägre om andelen solenergi som kan självkonsumeras ökar [11].  

2.6.2 KlokEl3 
KlokEl är ett projekt som sjösattes 2014 i ett samarbete mellan Sustainable Innovation, 
Ngenic, Enertech och Upplands Energi. Syftet var att under en treårsperiod undersöka 

                                                
3 Informationen i avsnittet härstammar från intervjuer med J. Lindborg vid Sustainable 
Innovation [15] och B. Berg vid Ngenic [54] om inte annan källa anges.   
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nya samverkansmodeller på energimarknaden genom förbrukningsflexibilitet (DR). I 
projektet KlokEL skulle förbrukningsflexibilitet åstadkommas genom att slutkunden 
överlåter delar av kontrollen av sin förbrukning till Upplands Energi, som i sin tur då 
kan balansera förbrukningen i nätet i realtid.  
 
I praktiken gick KlokEl ut på att fjärrstyra 500 värmepumpar hos villaägare i Uppland 
Energis elnät, utan att komforten för villaägaren skulle påverkas. Ngenics smarta 
termostat (Ngenic tune) var komponenten som möjliggjorde fjärrstyrningen. 
Komponenten utnyttjar data från inom- och utomhustemperatur samt solinstrålningsdata 
för att optimera värmetillförseln till en villa. Detta kan ske automatiskt, men det går 
även att fjärrstyra värmepumparna manuellt. Styrningen resulterar i att en villa kan 
minska sin effektförbrukning med 2 kWh/h, och den totala lasten som i testkörningen då 
kunde styras uppgick till 200 kWh/h under totalt 2,5 timmar. Skulle villaägaren gå med 
på att komforten försämras under korta perioder, skulle potentialen bli ännu större. 
Under januari år 2016 genomfördes en testkörning med 100 fjärrstyrda värmepumpar 
inom projektet. Testkörningen blev lyckad, och man lyckades minska säsongens 
effekttopp med 200 kW, vilket resulterade i minskade elnätskostnader för Upplands 
Energi på 60 000 SEK under en timme.  

2.6.3 Marknadsläget för DR 
Att det finns lönsamhetspotential för DR har således bevisats i flertalet studier samt i 
projektet KlokEL. I rapporten Efterfrågeflexibilitet på en Energy-Only marknad av Fritz 
et. Al [11] påvisades en samhällsekonomisk lönsamhet på 92 mnSEK årligen med DR, 
och en besparing på 3,7 mdSEK för svenska slutanvändare av el. I rapporten påvisades 
dock att spot-marknaden kan förändras om DR implementerades för 100 000 kunder 
eller fler. Med stort antal aktiva kunder med förbrukningsflexibilitet kan elmarknaden 
rubbas och bli icke-konvergent, d.v.s. att prisvariationen under dygnet i stort sett 
elimineras, vilket innebär att incitamenten för slutkunden att tillämpa DR försvinner. 
Med bakgrund av detta påpekar Fritz et. Al att det som är lönsamt och effektivt för 
slutkunden lönar sig inte alltid för kollektivet. Med 100 00 kunder med DR påvisas en 
samhällsekonomisk vinst, men då 700 000 kunder ansluts med DR minskar den 
samhällsekonomiska vinsten markant.  
 
I Sverige arbetar Statens Energimyndighet på beställning av regeringen med åtgärder 
för ökad efterfrågeflexibilitet [55]. Åtgärderna innefattar ökad information för 
slutkunden, utökad timmätning hos slutkund, kollektivmätning, förändrad 
tariffutformning för elnätsbolagen, m.m.  

2.7 Elbilar 

2.7.1 Elbilar i energisystemet 
I Europa är transportsektorn fortfarande den enda sektor som inte har nått minskade 
utsläpp jämfört med nivåerna år 1990, utan istället har en ökning skett med 71 % [56]. 
För att möta dessa utmaningar introducerade Europakommissionen år 2014 Reglering 
333/2014 för att minska CO2-utsläpp per passagerare. Regleringen innebär för 



 23 

bilindustrin i Europa ett satt mål på 95 g CO2-utsläpp/km för hela fordonsflottan år 
2020. Detta innebär även stora utmaningar för Sverige, som nämnts har en 
transportsektor starkt beroende av olja. En naturlig lösning på dessa utmaningar blir då 
elbilen. Med ökade bensinpriser och miljömässigt fokus har elbilens inflytande globalt 
ökat [57]. Elbilen kan bland annat bidra med funktioner till elnätet och förbättra 
potentialen för distribuerad elproduktion, samtidigt som samhällets nödvändiga 
transporter kan fortgå med låga utsläpp [58].  
 
Elbilar (BEV) är fordon där förbränningsmotorn är ersatt med en eller flera elektriska 
motorer som laddas externt via nätet. Utvecklingen på elbilar har gått fort de senaste 
åren, och idag kan rena elbilar köra minst 10 mil på en laddning. Ett alternativ till 
elbilar är laddhybridbilar (PHEV), som har både el- och förbränningsmotor och ofta 
större batterier än de rena elbilarna. Elmotorn i moderna laddhybridbilar har en räckvidd 
på 6-12 mil beroende på modell. Många studier visar dock på att elbilar kan leda till 
ökade utsläpp jämfört med konventionella bilar, men utsläppen är starkt beroende av 
vilken elmix i elproduktionen som används i beräkningen, samt vilket laddningsmönster 
användaren har. P. Jochem et. Al menar i sin rapport Assessing CO2 emissions of 
electric vehicles in Germany in 2030 [59] att elbilar kan nå 0.29 kg CO2/kWhel år 2030 i 
Tyskland, med antagandet att 60 % av elproduktionen är förnybar. Detta oberoende på 
om elbilsägarens laddning är flexibel eller inte. Med flexibel styrning minskar dock 
behovet av ökad elproduktion.  
 
Med ökad penetration av elbilar i ett lokalt elnät uppstår dock ofrånkomligt en 
ytterligare variabel last som kan innebära påfrestningar på elnätet.  
Sammanfaller laddning under timmar med redan hög förbrukning kan elkvaliteten 
minska [60]. Eftersom elbilar laddar med hög effekt från en av nätets faser kan även 
spänningsvariationer och obalanser mellan faserna uppstå. En inkopplad elbil 
tillsammans med solelsproduktion kan skapa viss symbios om elbilen laddas då 
produktionen är hög, men spänningsvariationerna kan även växa om de sker vid olika 
tillfällen.  
 
Smarta elnät är då ett sätt för att möta elbilarnas inträde på elnätet. I elnät med 
batterilager såväl som förbrukningsflexibilitet kan de eventuella nya effekttoppar som 
uppstår, framförallt då elbilsägaren vill ladda bilen under tider då förbrukningen redan 
är hög, kapas med följd att dalarna också blir högre, vilket resulterar i jämnare 
förbrukning över dygnet. Laddas bilen med förnybar solenergi nås också de 
miljömässiga fördelar elbilen har mot konventionella bensinbilar.  

2.7.2 Marknaden för elbilar 
År 2015 överstegs milstolpen om 1 miljon elbilar globalt [61]. Marknadsandelen var år 
2014 nästan bara hälften av vad den var år 2015, och år 2005 återfanns bara ett 
hundratal elbilar. Försäljningen av elbilar fördubblades år 2012, men utvecklingen har 
ändå varit långsammare än förväntan [61]. Marknadsandelen är bara 1-5 promille i 
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nästan alla industriländer, och endast i länder med betydande stödsystem har elbilen fått 
större genomslag.  
 
De största hindren för utvecklingen av elbilar har varit begränsad körsträcka för elbilar, 
samt att kostnaden för batterisystemet fortsatt varit högt. Vidare är tillgängligheten på 
laddstationer begränsande, samt att tilltron på och kunskapen om elbilar inte varit 
tillräcklig. Incitamenten för att korsa dessa hinder kommer främst att drivas på genom 
minskade kostnader för batterier, ökad batteridensitet och elbilens miljömässiga 
fördelar.  
 
Regeringen i Sverige vill skynda på utvecklingen, och i budgetpropositionen för 2016 
återfanns nya stödsystem för elbussar och fortsatt stöd till elbilar [49]. Anslaget till 
elbilar höjdes från 94 mnSEK till 309 mnSEK och skall följas upp med ett bonus-
malus-system där inköp av bilar med låga utsläpp premieras och de med höga utsläpp 
belastas med högre skatt. Syftet är att minska klimatutsläppen, buller och frigöra 
biodrivmedel till andra sektorer som är beroende av olja. Om Sverige fortsatt i 
framtiden satsar på elbilar kan den bli en naturlig del i våra lokala elnät. Flexibla elnät 
är då viktiga för att dra maximal nytta av elbilen, samtidigt som de eventuella negativa 
inverkningar elbilen kan ha på elnätet kan pareras.  

2.8 Tidigare studier om jämn effektförbrukning 
I litteraturstudien undersöktes både internationella och svenska studier, och flera studier 
har som påvisats undersökt effekterna av att kapa förbrukningstoppar, men få har 
undersökt hur helt jämn effektförbrukning påverkar såväl elnät som kunder. De som 
nämner jämn effektförbrukning är dock svenska studier.  
 
I examensarbetet Impact of demand response on distribution system operators av 
Eklund T. Vid KTH [62] undersöktes besparingspotentialen för Sala-Heby Energi Elnät 
AB, som är ett angränsande nät till Upplands Energi, om förbrukningsflexibilitet genom 
DR skulle tillämpas. Besparingen för lokalnätsägaren har kvantifierats utifrån minskade 
närförluster, kostnad mot överliggande nät och uppskjutna investeringar. Resultatet 
visar att Sala-Heby Energi Elnät AB teoretiskt skulle kunna minska sina förluster med 
19 % med en helt utjämnad belastningskurva, samt minska kostnader mot överliggande 
nät med 46 %. Belastningskurvan är dock i Eklunds examensarbete helt utjämnad på 
årsbasis, emedan i detta arbete undersöks olika jämna effektnivåer för varje månad.  
 
Hansson M. Vid Power Circle AB undersökte i rapporten Potentialen för lokala 
energilager i distributionsnäten [10] bl. a. hur stora batterilager som krävs för att kapa 
effekttoppar med 20 % respektive 40 % i en villa med värmepump. I projektet baserades 
förbrukningsdata på 40-50 villor där en villa med typisk förbrukning valdes ut. I 
beräkningen av investeringens lönsamhet användes den effekttariff Sollentuna Energi 
använder med en fast komponent på 1500 SEK/år och effektavgift på 43,50 SEK/KW 
sommartid samt 87 SEK/kW vintertid. Hansson konstaterar i resultatet att det skulle 
krävas en batteristorlek på 9 kWh för en villa för att minska lasttoppen med 40 %. Med 



 25 

en tidigare lasttopp på 11,1 kWh skulle en årlig besparing på 3 283 SEK erhållas på 
effekttariffen vilket innebär en återbetalningstid på drygt 16 år för batteriet om det 
kostade 4 900 SEK/kWh. I beräkningen användes en kalkylränta på 4,55 % vid 10 års 
rak avskrivning.  
 
Hansson konstaterar även i sin rapport att lokala elnätsbolag skulle kunna tjäna  
1 401 000 SEK årligen mot överliggande nät om effekttopparna minskade med 40 % i 
nätet som helhet.  
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3. Metod 
Metodvalet att göra en fallstudie baserades på att det ansågs kunna väl möta syftet med 
rapporten, och sedan kunna agera underlag för analyser av liknande bostadsområden på 
andra platser i Sverige.  
 
I fallstudien modellerades två modeller. En aggregerad modell med 56 byggnader, där 
28 villor antogs ha värmepumpsstyrning, åtta villor ha solceller installerat och fyra 
villor ha elbil. Den andra modellen innefattade en villa som modelleras separat, vilken 
antogs ha elbil och värmepumpsstyrning tillsammans med befintlig solcellsanläggning. 
Modellerna åskådliggörs i Figur 4. 
 

 
Figur 4: Schematisk bild över Ramsjö Backe och antagna systemkomponenter.  

I Figur 4 är de villor som simulerades med solceller markerade med stjärna, de med 
elbil blixt och de med värmepumpsstyrning cirkel. Resterande villor betraktades som 
enbart last. 

3.1 Data till simulering av aggregerad modell 
I följande stycken beskrivs den befintliga och simulerade data som användes i den 
aggregerade modellen  

3.1.1 Elförbrukningsdata  
I Ramsjö Backe återfinns 55 villor, en kvartergsgård och en förskola. Majoriteten av 
villorna har idag luft/vatten-värmepump. Slutkundernas förbrukning under 2016 erhölls 
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av Håkan Östlund på Upplands Energi. På Upplands Energi uppmäts förbrukningen 
under normalfall var 27e timme, vilket innebär att varje kund under ett år har ca 324 
mätvärden loggade. I de fall då mätstörningar eller avbrott uppstår läggs den 
förbrukning som ej blev loggad på nästkommande 27-timmarsvärde, och de 56 kunder 
som undersöktes i den aggregerade modellen hade således ett varierat antal mätvärden 
loggade. Målet med modellen var att kunna utföra en simulering med timupplösning, 
och då behövde rimliga timvärden för ett helt år att uppskattas från 27-timmarsvärdena. 
En förenklad metod användes där varje 27-timmarsvärde först skalades ner med en 
faktor 27/24 för att motsvara ett dygnsvärde, och kompletterande dygnsvärden 
uppskattades från medelvärdet över 28, 30 eller 31 dagar beroende på månad. Detta 
återskapar inte den exakta dygnsvariationen i datat men variationen mellan dygnen 
antogs vara tillräckligt realistisk för att en mer avancerad interpolationsmetod inte 
bedömdes nödvändig. Slutligen antogs en generell förbrukningsprofil från Elforsk [62] 
för småhus med luft/vatten-värmepump för att återspegla variationen i förbrukningen 
som sker under dygnet. 
 

 
Figur 5: Förbrukningsprofil för småhus med luft/vatten-värmepump vid kall väderlek 

[63]. 

 
Kurvorna i Figur 5 representerar alltså en generell förbrukningsprofil för småhus med 
luft/vatten-värmepump vid 5, -5 samt -15 °C medeltemperatur utomhus respektive. 
Kundernas förbrukning för månaderna november–februari fördelades efter 
förbrukningsprofil -15 °C, för månaderna mars, april samt oktober -5 °C och resterande 
månader 5 °C. Slutligen aggregerades kundernas förbrukning till en total sammanlagrad 
förbrukning, vilken illustreras i Figur 6: 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	  

Förbrukning	  
[kW]	  

Timme	  på	  dygn	  [h]	  

5	  °C	  

-‐5	  °C	  

-‐15	  °C	  



 28 

 
Figur 6: Sammanlagrad förbrukning 2016 i aggregerad modell. 

 
Ur Figur 6 kan utläsas att lasten är som högst i början på året, vilket beror på de kalla 
temperaturer som uppmättes i januari 2016. Anmärkningsvärt är att skillnaden mellan 
de högsta effekttopparna under vintern och de lägsta dalarna under sommaren är över 
300 kWh/h. Vidare varierar den sammanlagrade förbrukningen kraftigt även under vissa 
månader, exempelvis i mars och november.   
 
Det skall påpekas att effekttopparna och dalarna i metoden till examensarbetet blir 
kraftigare än verkliga då en generell förbrukningsprofil antas. I realiteten skiljer sig 
kundernas förbrukningsprofil, vilket innebär att effekten inte sammanlagras i samma 
utsträckning som i denna studie. Utfallet i resultatet hade med största sannolikhet blivit 
annorlunda om verkliga timvärden för Ramsjö Backes kunder använts. Vidare är 
temperaturen i den generella förbrukningsprofilen från Elforsk lägre än de 
medeltemperaturer som vanligtvis uppmäts, framförallt under sommarmånaderna, vilket 
innebär större förbrukningsvariationer och mer varierande kurvor.  Enheten för 
timvärdena är [kWh/h], vilket innebär att de reella effekttopparna på minutupplösning 
också kan vara högre. 
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3.1.2 PV 
I modellen antogs åtta villor ha installerad solelproduktion i form av solceller levererade 
från Upplands Energi. De solceller som Upplands Energi säljer har en verkningsgrad på 
η = 17 % [64].  Total takarea för solelen identifierades genom Uppsala Kommuns 
solkarta [65]. Solcellens azimut definieras som [0° = söder, -90° = öst]. Lutningen 
definieras som [0° = horisontell, 90° = vertikal], och antogs vara 27° för alla villorna.  
Albedo, d.v.s. reflektansen av solinstrålning från marken, antogs vara 0,2.  
 
Prataed, d.v.s. effekt från solpanel under max solinstrålning och optimala 
temperaturförhållanden, beräknades under STC, d.v.s. solinstrålning I = 1000W/m2 vid 
T = 25 °C och luftmassa a = 1,5: 

𝑃!"#$% = 𝐴 ∙ η ∙ I [kW]     (1)  
 

Tabell 4: Villa, orientering, area och Prated för simulerad solelproduktion. 

Villa nr. 
Area lämpad för PV 

[m2] Azimut [°] Lutning [°] Prated [kW] 
1 56 -11 27 9,52 
2 50 -20 27 8,5 
3 48 -16 27 8,16 
4 56 -16 27 9,52 
5 53 10 27 9,01 
6 53 15 27 9,01 
7 58 13 27 9,86 
8 55 14 27 9,35 

 
Villorna 1-8 i Tabell 4 är de som markerade med respektive siffra i Figur 4. Takarean 
varierar således mellan 48 m2 och 58 m2, och kapaciteten mellan 9,86 kW och 8,16 kW.   
För villa 1, 3 och 5 har arean reducerats 2 m2 p.g.a. skorsten eller liknande hinder för 
solceller.  
 
Med simuleringsprogrammet HOMER Pro® simulerades solelproduktionen för varje 
enskilt hus med timmesupplösning. Solinstrålningsdata för 2016 erhölls från SMHIs 
databas STRÅNG och koordinaterna som ansattes i HOMER Pro® var (60.04°N, 
17.54°E). Solelproduktionen per hus summerades sedan till en aggregerad produktion, 
som åskådliggörs i Figur 7: 
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Figur 7: Sammanlagrad förbrukning 2016 (röd) och simulerad PV (blå).   

Ur Figur 7 kan utläsas att den sammanlagrade förbrukningen är större än 
solelproduktionen under nästan hela året, samt att dessa är negativt korrelerade. Lasten 
är högst under vintermånaderna och solelproduktionen under sommarmånaderna.  

3.1.3 Batterilager 
Specifikationer för batterierna som modellerades erhölls från Ferroamp Elektronik AB 
och var följande: 
 

Tabell 5: Specifikationer för ferroamp Energy Storage Module ESM7 [45]. 

Energy storage module ESM7 
Batterityp Li(FePO4) 

(Lagringskapacitet 7,2 kWh 
Urladdningseffekt 6 kW 
Laddningseffekt 6 kW 

Livslängd 5000 C * 
Round trip-verkningsgrad 94% 

  
* Livslängden definieras som 5000 cykler vid 80 % urladdningsdjup. Därefter kvarstår 75 % 
lagringskapacitet.  
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Priset för batterierna är runt 6000 – 8000 SEK/kWh beroende på storlek på 
investeringen. Hur batterianvändningen simulerades i modellen beskrivs i det senare 
avsnittet, 4.3.  

3.1.4 Förbrukningsflexibilitet – värmepumpsstyrning 
Förbrukningsflexibilitet genom Ngenics smarta termostat antogs vara implementerad i 
28 av Ramsjö Backes 56 fastigheter i simuleringen. Värmepumpsstyrningen är i 
modellen endast använd under vinterhalvåret, d.v.s. från och med oktober till och med 
mars.   
 
I simuleringen behandlas förbrukningsflexibiliteten som ett energilager med följande 
specifikationer: 
 

Tabell 6: Specifikationer för förbrukningsflexibilitet för villa med värmepump [32]. 

Förbrukningsflexibilitet Värmepump 
Lagringskapacitet 5 kWh 
Urladdningseffekt 2 kW 
Laddningseffekt 1 kW 

 
Då 28 villor antogs utrustas med Ngenic Tune erhölls således en total styrningskapacitet 
på 140 kWh över 2,5 timmar, samt en styrningskapacitet på 56 kWh under en timme.  

3.1.5 Elbilar 
Fyra elbilar antogs vara anslutna till villor med solelproduktion i Ramsjö Backe. 
Förbrukningsmodell för elbilarna erhölls av Joakim Munkhammar på Uppsala 
Universitet. Modellen är en Markov-kedjemodell för att simulera hemmaladdning av 
elbilar, utvecklad av Grahn et al. [17], baserad på modell för hushållselanvändning 
utvecklad av Widén [18]. Specifikationer för elbilarna var följande åskådliggörs i Tabell 
7. 
 

Tabell 7: Specifikationer för elbilar [17, 18]. 

Elbilar - 
Batterikapacitet 14 kWh 
Laddningseffekt 2,3 kW 
Medelhastighet 46 km/h 

Medeldistans/dag 37 km 
Elanvändning 0,2 kWh/km 

 
Datan som erhölls ur modellen var på minutupplösning, och konverterades till 
timupplösning för att passa modellen, vilket visas i Figur 8: 
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Figur 8: Årlig simulerad förbrukning från fyra elbilar.4 

Ur Figur 8 kan utläsas att laddningen från elbilar sker regelbundet på 2 kWh/h med 
undantag för vissa timmar med högre laddning och timmar utan last.  
 I modellen antogs elbilarna inte utgöra någon lagringskapacitet för det lokala elnätet, 
utan agerar endast som en last.  
 

3.2 Data till simulering av villa 
Nedan presenteras data för villan som simuleras separat och markerats i Figur 4. Villan 
har idag en huvudsäkring på 20 A.  

3.2.1 Elförbrukning villa 
Eftersom villan i dagsläget har solceller installerat har Upplands Energi 
nettoförbrukning på timupplösning uppmätt för år 2016. Förbrukningen och 
solelproduktionen erhölls från Upplands Energi, och är representerade som 
nettoförbrukning samt nettoproduktion, d.v.s. positiv förbrukning då förbrukningen 
överstiger solelproduktionen och 0 då solelproduktionen överstiger förbrukningen. 
Således konsumeras elen från solcellerna i första hand av villan, och matas ut på nätet 
om den överstiger förbrukningen.  
 
                                                
4 Förbrukningen från elbilarna presenterades inte tillsammans med aggregerad 
förbrukning och solelsproduktion för att förbrukningen från elbilarna skulle synas 
tydligare. 
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Den data som erhölls innehöll 8784 värden, och således tas hänsyn till skottår i 
modellen för villan. Nettoförbrukningen visas i Figur 9: 
 

 
Figur 9: Nettoförbrukning för villa. 

Jämfört med den aggregerade förbrukningen så ses i Figur 9 att förbrukningen 
fluktuerar mer i den enskilda villan med solelproduktion. Förbrukningen är som väntat 
högst under vinterhalvåret, jämfört med sommarhalvåret. Den högsta 
nettoförbrukningstoppen uppmättes till 9,5 kWh/h, och den lägsta är 0 kWh/h.  

3.2.2 PV villa 
Den enskilda villan har idag en solcellsanläggning med följande specifikationer: 
  

Tabell 8: Area, orientering, lutning och Prated för separat simulerad villa.  

Area lämpad för 
PV [m2] 

Azimut [°] Lutning [°] 
Prated 
[kW] 

50 30 22 7,2 

 
 
Nettoproduktionen och nettoförbrukningen visas i Figur 10: 
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Figur 10: Nettoförbrukning (röd) och nettoproduktion (blå) från villa. 

I Figur 10 ses att villan under 2016 hade högst solelproduktion mellan maj och oktober. 
Totalt matades ca 4 MW ut på nätet, och produktionen var större än konsumtionen 
under 2595 av årets 8784 timmar.    

3.2.3 Batterilager villa 
Batterilager för den enskilda villan modellerades på samma sätt som för den 
aggregerade modellen, och batterierna har således de specifikationer som presenterats i 
Tabell 5.  

3.2.4 Förbrukningsflexibilitet – värmepumpsstyrning villa 
Den enskilda villan antogs ha Ngenics smart tune installerad i modellen, och har då en 
förbrukningsflexibilitet enligt Tabell 6. 

3.2.5 Elbil villa 
Villan antogs även ha en elbil i modellen. Elbilens förbrukning erhölls ur samma 
Markov kedje-modell som för det aggregerade systemet. De specifikationer som 
presenterats i Tabell 7 gäller då också för elbilen till den enskilda villan.  
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Figur 11: Simulerad förbrukning från elbil till villa. 

För en enskild elbil uppstår inte sammanlagrade effekttoppar som i Figur 8. Ur Figur 11 
kan istället utläsas att elbilens förbrukning är mer jämn, och är i snitt 2,3 kWh/h.   
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3.3 Simulering av fallstudie – aggregerad modell 
Simuleringen utfördes i MATLAB v. R2015b. 
 
Data över förbrukning och simulerad solelproduktion sammanställdes inledningsvis i 
Microsoft Excel, och importerades sedan till MATLAB. För att simulera antalet 
batteriet som krävs för att nå jämn effektförbrukning minst 90 % av årets timmar 
delades simuleringsarbetet in i två delar. Det dimensionerande fallet är alltså att 
modellen ska klara jämn förbrukning 90 % av årets timmar, vilket antogs eftersom det 
inte ansågs vara rimligt eller lönsamt att dimensionera systemet efter årets 
extremförhållanden. 

3.3.1 Simulering aggregerad modell 
Kundernas förbrukning i det aggregerade systemet sattes inledningsvis som variabel 
𝑃!"#$.  Förbrukningen som skulle regleras till jämn förbrukningsnivå, 𝑃!"#$,!ä!", 
specificerades sedan som: 

 
𝑃!"#$,!ä!" = 𝑃!"#$ + 𝑃!"#$"%& − 𝑃!"    (2)  

 
där 𝑃!"#$"%& är lasten från de fyra antagna elbilarna i systemet och 𝑃!" simulerad 
solelproduktion från solcellerna på de åtta villataken. Enheten för alla variabler är 
[kWh/h]. Då hela solelproduktionen subtraheras från 𝑃!"#$ i ekvation (2) antas således 
att all producerad el självkonsumeras.  
 
Tabell 9: Variabler med beskrivning som använts i simuleringsarbete. Variablerna med 

ej specificerad enhet har storlek och enheter enligt beskrivning i 4.1.   

Variabel Beskrivning 
𝑛!"##$%& Antal byggnader i aggregerade modellen [st]. 
𝑛!"##$%&$% Antal batterier [st]. 

𝑛 Antal timmar på året. 
𝑛!å!"# Antal timmar under månad. 
𝑛!""#$%&'% Antal timmar då 𝑃!ä!" ≠ 𝑃!å!. 
𝐸!",!"# Lagringskapacitet för värmepumpsstyrning · 𝑛!"##$%&. 
𝐸!" Momentan energimängd i värmepumpsstyrning. 
𝑃!",!" Urladdningseffekt för värmepumpar. 
𝑃!" Laddningseffekt för värmepumpar. 

𝐸!"#,!"# Lagringskapacitet i batteri · 𝑛!"##$%&$%. 
𝐸!"# Momentan energimängd i batterier. 
𝑃!"# Urladdnings/ laddnings-effekt för batterier. 
𝜂 Roundtrip-verkningsgrad för batterier. 
𝑃!å! Jämn effektnivå. 
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I Tabell 9 beskrivs relevanta variabler för simuleringen, där 𝑛 beskriver antal [st] eller 
antal timmar, [h], 𝐸 energi [kWh] och 𝑃 effekt [kWh/h]. 
 
I första steget simulerades varje månad under 2016 var för sig, med syfte att undersöka 
vilken effektnivå som var optimal att ha som jämn under för varje månad under 2016. 
Den optimala effektnivån för varje månad refereras till som 𝑃!å!. 𝑃!å! optimerades så 
att så få batterier som möjligt skulle krävas för att nå jämn effektförbrukning 90 % av 
månadens timmar. Detta gjordes timme för timme under varje månad under hela året. 
Batterier och värmepumpar antogs ha halva sin lagringskapacitet i början av året. I 
simuleringen utfördes följande beräkningssteg: 
 

1. 𝑃!"#$,!ä!" jämförs med 𝑃!å!. 
2. Om 𝑃!"#$,!ä!" < 𝑃!å! 

a. 𝑥! =
min 𝑃!" ,   𝑃!"#$,!ä!" − 𝑃!å! ,   𝐸!",!"# − 𝐸!" , 𝐸!" < 𝐸!",!"#
0                                                                                                                                              , 𝐸!" = 𝐸!".,!"#

 (3) 

b. 𝐸!" = 𝐸!" + 𝑥!       (4)  
c. 𝑃!"#$,!ä!",! = 𝑃!"#$,!ä!" + 𝑥!      (5)

  
 

3. Om 𝑃!"#$,!ä!",! < 𝑃!å! 

a. 𝑥! =
min 𝑃!"# , 𝑃!"#$,!ä!",! − 𝑃!å! , 𝐸!"#,!"# − 𝐸!"# , 𝐸!"# < 𝐸!"#,!"#
0                                                                                                                                                          , 𝐸!"# = 𝐸!"#,!"#

     (6) 

b. 𝐸!"# = 𝐸  !"# + 𝑥!       (7)  
c. 𝑃!"#$,!ä!",! = 𝑃!"#$,!ä!",! + 𝑥!     (8)

  
 

4. Om 𝑃!"#$,!ä!" > 𝑃!å! 

a. 𝑥! =
  min 𝑃!",!" , 𝑃!"#$,!ä!" − 𝑃!å! ,      𝐸!" , 0 < 𝐸!"
0                                                                                                                      , 𝐸!" = 0

  (9) 

b. 𝐸!" = 𝐸!" − 𝑥!       (10) 
c. 𝑃!"#$,!ä!",! = 𝑃!"#$,!ä!" − 𝑥!      (11)

  
5. 𝑃!"#$,!ä!",! > 𝑃!å! 

a. 𝑥! =
min 𝑃!"# , 𝑃!"#$,!ä!"! − 𝑃!å!   ,      𝐸!"# , 0 < 𝐸!"#
0                                                                                                                                      , 𝐸!"# = 0

                  (12)  

b. 𝐸!"# = 𝐸!"# − 𝑥!       (13) 
c. 𝑃!!"#,!ä!",! = 𝑃!"#$,!ä!",! − 𝑥!     (14)

  
 

I steg 2. och 3. laddas värmepumpssystemen och batterier från nätet om förbrukningen 
är lägre än den jämna nivån. Villkoren i (2a) och (3a) innebär att lagringssystemen inte 
kan laddas med mer än laddningseffekten eller tillgänglig kapacitet, men om möjligt 
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laddas batterier och värmepumpssystem med 𝑃!"#$,!ä!" − 𝑃!å!, vilket är skillnaden 
mellan referensförbrukningen och målförbrukningen. I ekvation 4 och 7 laddas 
värmepumpssystem och batterier med den energi som bestäms ur ekvation 3 och 6. I 
ekvation 5 och 8 regleras 𝑃!ä!" till 𝑃!å! om systemet tillåter detta. I steg 4. och 5. sker 
det omvända från steg 2. och 3., d.v.s. att om referensförbrukningen är över 
målförbrukningen laddas batterier och värmepumpssystem ur med energi baserat på 
ekvation 9 och 12.  
 
Värmepumpssystemet används före batterisystemet eftersom det antogs att detta skulle 
vara mer ekonomiskt lönsamt för systemet som helhet. Både batterierna och 
värmepumparna antogs utnyttjas så effektivt som möjligt för att inte påverka kundernas 
komfort, samt för att slita på batterierna så lite som möjligt. Exempelvis laddas då inte 
ett batteri ur helt innan nästa batteri börjar laddas ur, utan att energinivån hålls likvärdig 
i alla batterier. I varje steg loggades energinivå i batterier och värmepumpssystem. 
Slutligen beräknades antal timmar då batterisystem och värmepumpssystem inte 
lyckades reglera referensförbrukningen till målförbrukningen, d.v.s. då  𝑃!"#$,!ä!" ≠
𝑃!å!, varpå den procentuella avvikelsen kunde kvantifieras genom: 

!!""#$%&'%
!!å!"#

   [%].       (15)  

 
Med denna metod kunde en optimal jämn effektnivå för varje månad erhållas med 
respektive batteristorlek, där jämn effektnivå uppnåddes till minst 90 % av månadens 
timmar. För sommarmånaderna uteslöts steg 2a,b respektive 4a,b då 
förbrukningsflexibiliteten i värmepumpssystemen endast verkar under vinterhalvåret.  
 
Simuleringen på helårsbasis skedde i två steg, ett steg för vindermånaderna och ett steg 
för sommarmånaderna. De jämna effektnivåerna som förbrukningen skulle regleras till, 
𝑃!å!, var nu konstant över varje månad. Batteristorleken optimerades så att  
𝑃!"#$,!ä!" ≠ 𝑃!å! högst 10 % av årets timmar genom  följande ekvation: 

!!""#$%&'%
!

  [%].       (16) 
  
Vidare beräknades antal timmar då förbrukningen efter reglering var över den jämna 
effektnivån, d.v.s.  𝑃!"!",!ä!" > 𝑃!å!, samt antal timmar då förbrukningen efter 
reglering var under den jämna effektnivån, d.v.s. 𝑃!"#$,!ä!" < 𝑃!å!. Med hjälp av 
loggade energinivåer i batterierna kartlades deras cykler, och med specifikationer från 
4.1.3 kunde batteriernas livslängd beräknas. Sedan beräknades även den längsta tiden då 
värmepumpssystemet är avstängt för att undersöka om kundernas komfort kan komma 
att påverkas.  

3.3.2 Simulering enskild villa 
Simuleringen för den enskilda villan utfördes på samma sätt som för den aggregerade 
modellen, med vissa andra variabler. För den enskilda villan sattes inledningsvis 
nettoförbrukningen till 𝑃!"#$,!"##$. Referenslasten 𝑃!ä!",!"##$ som skulle regleras till jämn 
effektförbrukning sattes till: 
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𝑃!ä!",!"##$ = 𝑃!"#$,!"##$ + 𝑃!"#$" − 𝑃!",!"##$     (17) 

 
där 𝑃!"#$" är antagen elbil och 𝑃!",!"##$ är nettoproduktion från villans PV-anläggning. 
 
För villan genomfördes sedan samma steg som i den aggregerade modellen. 
Inledningsvis erhölls optimala jämna effektnivåer för varje månad under 2016, och 
sedan simulerades hur stora batterilager som krävs för att hålla dessa nivåer. 
Simuleringen illustreras med följande flödesschema, se Figur 12.  
 

 
Figur 12: Flödesschema över simuleringssteg 

. 
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3.4 Metod för beräkning av lönsamhet med jämn 
effektförbrukning 
För att utvärdera lönsamheten i modellerna beräknades besparingar för elnätsbolag, 
slutkund och elhandelsbolag. Besparingarna sattes sedan i relation till 
investeringskostnaden för simulerat batterilager. Således utfördes ingen fullständig 
livskostnadsanalys i detta examensarbete.   
 
De olika besparingsparametrarna betecknades 𝐵!,!, där i avser olika typer av årlig 
besparing, och j antingen den aggregerade modellen eller villa.  

3.4.1 Besparing slutkunder i Ramsjö Backe 
För att beräkna slutkundens intäkter mot elhandelsbolag antogs ett elpris, 𝑝!"!!"#$%, för 
en schablonkund i Ramsjö Backe, som bestod av: 

§ Pris för Nord Pool Spot år 2016. 
§ Energiskatt: 29,5 öre/kWh i Uppsala Kommun. 
§ Pris för elcertifikat: antogs vara Vattenfalls pålägg på 3 öre/kWh. 
§ Marginal för elhandelsbolaget: Antogs vara 2 öre/kWh. 
§ Moms: 25 % momssats.  

 
Den totala besparingen för slutkund mot elhandelsbolag, 𝐵!,!, beräknades genom:  
 

𝐵!,!""#. = 𝑝!"!!"#$% ∙ 𝑃!"#$ − 𝑝!"!!"#$% ∙ 𝑃!å! = 𝑝!"!!"#$%(𝑃!"#$ − 𝑃!å!)  (18) 
𝐵!,!"##$ = 𝑝!"!!"#$% ∙ 𝑃!"#$,!"##$ − 𝑝!"!!"#$% ∙ 𝑃!å!,!"##$ = 𝑝!"!!"#$%(𝑃!"#$,!"##$ −
𝑃!å!,!"##$)          (19) 

 
Således antogs att förbrukningen inte skulle avvika från de jämna effektnivåerna någon 
timme under året. Antagandet diskuteras mer utförligt i avsnitt 6. Slutkundens besparing 
mot Upplands Energi i form av sänkta överföringskostnader, 𝐵!,!,  beräknades genom: 
 

𝐵!,!""#. = 𝑝ö!. ∙ 𝑃!"#$ − 𝑝ö!. ∙ 𝑃!å! = 𝑝ö!.(𝑃!"#$ − 𝑃!å!)   (20) 
𝐵!,!"##$ = 𝑝ö!. ∙ 𝑃!"#$,!"##$ − 𝑝ö!. ∙ 𝑃!å!,!"##$ = 𝑝ö!.(𝑃!"#$,!"##$ − 𝑃!å!,!"##$), (21) 

 
där 𝑝ö!. är Upplands Energis överföringsavgift på 23,39 öre/kWh.   
 
Vilken huvudsäkringsnivå slutkunden behövde mot Upplands Energi beräknades 
genom: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ,      (22) 
varpå en genomsnittlig huvudsäkring i den aggregerade modellen kunde beräknas:  

𝐼 = !!"#
!!"#$ !

/𝑛!"##$%&,     (23) 

 där Pmax är den högsta timförbrukningen i [Wh/h] och U = 230 V på en fas. 
Effektfaktorn cos(𝜑) antogs vara 0,9.  
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Potentiell genomsnittlig huvudsäkring med jämn effektförbrukning i den aggregerade 
modellen beräknades med ekvation (23), med 𝑃!"# som den högsta förbrukningen av 
alla månader beräknade i 4.3.1, och dividerades med antal byggnader. 
 
Som nämnts så har villan idag en huvudsäkringsnivå på 20 A. Villans potentiella 
huvudsäkringsnivå med jämn effektförbrukning beräknades med formel (23), där 𝑃!"# 
är det högsta förbrukningen av alla månader beräknade i 4.3.2.  
 
I de fall då en lägre huvudsäkring uppnåddes antogs en sänkt fast avgift mot Upplands 
Energi innebära en årlig undviken kostnad, och således en besparing, 𝐵!,!. 
  
Slutkundens totala besparing beräknades slutligen som: 

𝐵!"#$,! = 𝐵!,! + 𝐵!,! + 𝐵!,! .     (24) 
 

3.4.2 Besparing elhandelsbolag 
Elhandelsbolagets intäkter med jämn effektförbrukning antogs bestå av mindre mängd 
inköpt el och ett mer gynnsamt pris på Nordpool.  
 
Besparingen, 𝐵!,!., beräknades genom: 
𝐵!"!!"#$%,!""#. = 𝑝!"#$%. ∙ 𝑃!"#$ − 𝑝!"#$%. ∙ 𝑃!å! = 𝑝!"#!".(𝑃!"#$ − 𝑃!å!)   (25)       

och 
𝐵!"!!"#$%,!"##$ = 𝑝!"#$%. ∙ 𝑃!"#$,!"##$ − 𝑝!"#$%. ∙ 𝑃!å! = 𝑝!"#$%.(𝑃!"#$,!"##$ − 𝑃!å!) (26) 

 
där 𝑝!"#$%. betecknar priset för Nord Pool Spot år 2016. 
 
Elhandelsbolagets totala besparingspotential med jämn effektförbrukning blev således 
𝐵!,!.. 

3.4.3 Besparing Upplands Energi  
Förlusterna antogs inledningsvis vara 5 % i Upplands Energis elnät. Förlusterna 
beräknades med följande ekvation: 

𝑓 = 𝑘 ∙ 𝑃!!!"#$
!!!      (27) 

där f är andelen förluster, 𝑘 en proportionalitetskonstant som beskriver förhållandet 
mellan inmatad effekt och förluster på nätet, och 𝑃! effektförbrukning för varje timme 
under 2016.  
 
Med antagna förluster på 5 % kunde då proportionalitetskonstanten beräknas genom: 

𝑘 = !
!!!!"#$

!!!
       (28) 

 
 för att sedan användas för att beräkna nya förluster genom Ekvation 27, med 𝑃! = 𝑃!å!. 
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Besparingen från minskade nätförluster antogs vara 0 då bostadsområdet Ramsjö Backe 
endast utgör en liten del av Upplands Energi totala elnät. Antagandet baseras på resultat 
från tidigare examensarbete av Eriksson och Pettersson (2016) [66], där endast 1830 
SEK årligen sparades genom att styra värmepumparna i hela Upplands Energis nät varje 
dag på året. 
 
Mot överliggande nät antas kostnaderna i detta examensarbete också vara oförändrade 
med jämn effektförbrukning i Ramsjö Backe. Detta eftersom bostadsområdet utgör en 
sådan liten del av Upplands Energis totala elnät, vilket innebär att de minskade 
toppeffektuttagen som uppstår inte kommer vara avgörande för totalen.  
 
Den totala besparingen för slutkund, elhandelsbolag och elnätsbolaget Upplands Energi 
blir därför: 

𝐵!"!,! = 𝐵!"#$,! + 𝐵!"!!"#$%,!    (29) 
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4. Resultat  
Resultatet är uppdelat i tre delar. I första delen presenteras resultaten för den 
aggregerade modellen, i den andra delen resultatet för villa och i den tredje delen de 
ekonomiska resultaten för båda modeller.   

4.1 Resultat aggregerad modell – Ramsjö Backe  
I resultaten presenteras först de resultat som erhölls från första steget i 4.3.1, och sedan 
resultaten från andra steget.  

4.1.1 Resultat batterier och jämna effektnivåer 
I första steget simulerades att följande effektnivå, 𝑃!å!, och batteristorlek, 𝑛!"##$%&$%, 
var bäst lämpade för att nå jämn effektförbrukning minst 90 % av respektive månads 
timmar: 
 

Tabell 10: Antal batterier á 7,2 kWh och effektnivå för att nå jämn effektförbrukning 
minst 90 % av respektive månads timmar i aggregerad modell. 

Månad 𝑛!"##$%&$%[st] 𝑃!å![kWh/h] 
Andel timmar ej jämn effekt 

[%] 
Januari 1081 219 9,95 
Februari 246 142 9,97 

Mars 588 123 9,81 
April 134 88 9,86 
Maj 213 62 9,81 
Juni 90 30 10 
Juli 37 23 9,95 

Augusti 90 37 9,95 
September 118 42 10 
Oktober 560 83 9,68 

November 526 137 9,86 
December 358 157 9,54 
  
Resultatet i Tabell 10 visar att det krävs mycket fler batterier under vinterhalvåret 
jämfört med sommarhalvåret för att nå jämn effektförbrukning 90 % av månadens 
timmar. Under sommarhalvåret är solelproduktionen högre vilket innebär att 
förbrukningstoppar kan sänkas till jämnare nivåer under timmar då det även är 
solelproduktion. Under 2016 är skillnaden stor mellan januari och februari, vilket beror 
på att januari hade temperaturer som både var väldigt kalla och milda. Detta medför att 
den jämna effektnivån är långt ifrån förbrukningen under vissa veckor, vilket kräver 
stora lagringsmöjligheter dels för att lagra el då förbrukningen är långt under den jämna 
effektnivån, och dels ha kapacitet att tillföra el under de kallaste timmarna för att kapa 
toppar.  
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Figur 13: Sammanlagrad förbrukning (röd) och simulerad jämn effektförbrukning (blå) 

för januari och februari 2016. 

Ur Figur 13 kan utläsas att förbrukningen i januari varierar mellan 350 kWh/h och 150 
kWh/h, och i februari mellan 250 kWh/h och 120 kWh/h. Förbrukningen i februari var 
alltså jämnare jämfört med den i januari, och således krävs ett mindre batterisystem. 
 
I andra steget simulerades att det krävdes 10 batterier á 7,2 kWh installerades på varje 
fastighet, totalt 560 batterier, i Ramsjö Backe för att nå jämn effektförbrukning till 90 % 
av årets timmar. Således behövs 560 stycken batterier á 7,2 kWh och en total 
lagringskapacitet på 4,032 MWh, utöver de 140 kWh som erhölls genom 
förbrukningsflexibilitet i värmepumpssystemen. Under året klarar inte batterilager och 
värmepumpssystem att hålla jämn effektförbrukning under 875 h i den aggregerade 
modellen. Av dessa timmar är 627 h under jämn effektförbrukning och 248 h över jämn 
effektförbrukning. Resultatet åskådliggörs i Figur 14.  
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Figur 14: Sammanlagrad förbrukning (röd) och simulerad jämn effektförbrukning (blå) 

under 2016 för aggregerad modell. 

4.1.2 Batterier och värmepumpar - aggregerad modell 
 

 
Figur 15: Simulerad energinivå i batterier under 2016 för aggregerad modell, grön 

triangel innebär att en cykel inträffar.  
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Batterierna genomgår 277 cykler. 17 cykler är djupa, vilket innebär att cykeln inträffar 
under 20 % av batteriernas lagringskapacitet, och 127 är ytliga, vilket innebär att cykeln 
inträffar över 20 % av batteriernas lagringskapacitet. Batterierna genomgår flest cykler 
då solelproduktionen är som högst, d.v.s. under sommarmånaderna och i synnerhet 
under juli och augusti. Med specifikationer från 4.1.3 beräknades att batterierna i 
simuleringen har en livslängd på ca 18 år. Resultatet från simuleringen visade även att 
60 h var den längsta tidsperioden de 28 värmepumparna var avstängda. Batteriernas 
cykler under året åskådliggörs i Figur 15. 

4.2 Resultat villa 

4.2.1 Resultat batterier och jämna effektnivåer för villa 
Resultat för optimal batteristorlek och effektnivå för varje månad: 
 

Tabell 11: Antal batterier á 7,2 kWh och effektnivå för att nå jämn effektförbrukning 
minst 90 % av respektive månads timmar i villa. 

Månad 𝑛!"##$%&$%[st] 𝑃!å![kWh/h] 
Andel timmar ej 
jämn effekt [%] 

Januari 21 4,26 9,95 
Februari 15 2,82 10 

Mars 25,2 2,01 10 
April 11 1 9,86 
Maj 12,5 0,09 9,81 
Juni 8,6 -0,25 10 
Juli 4,5 -0,44 9,81 

Augusti 8 0,14 9,95 
September 6,2 0,33 9,86 
Oktober 12 1,48 9,54 

      November 15 2,7 10 
December 13 2,9 9,7 

 
Ur Tabell 11 kan utläsas att precis som i den aggregerade modellen krävs fler batterier 
och högre effektnivåer under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. Under juni 
och juli är 𝑃!å! negativ, vilket innebär att solelproduktionen är så pass hög och 
kontinuerlig att villans optimala jämna effektnivå är som nettoproducent av el. 
Produktionen är dock under 1 kWh/h och därför omärkbar för elnätet som helhet och 
skulle sannolikt kunna försummas med viss ökad last. 
 
Resultatet i simuleringen för villamodellen visade att det krävs 14 batterier á 7,2 kWh 
för att erhålla de effektnivåer som presenterats i Tabell 11 under 90 % av årets timmar. 
Det innebär en total lagringskapacitet på 100,8 kWh utöver de 5 kWh som erhölls 
genom förbrukningsflexibilitet i villans värmepump.  
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Figur 16: Faktisk förbrukning (röd) och simulerad jämn effektförbrukning (blå) under 

2016 för villa.  

Jämförs Figur 16 med Figur 14 kan ses att förbrukningen i villan fluktuerar mer jämfört 
med i den aggregerade modellen, dock inte mellan lika stora värden på effekt. För villan 
lyckas inte batterier och värmepumpssystem att upprätthålla jämn effektnivå 874 h av 
årets timmar. 201 h av dessa timmar är förbrukningen över de jämna effektnivåerna, och 
673 h är förbrukningen under de jämna effektnivåerna.  

4.2.2 Batterier villa 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Simulerad energinivå i batterier under 2016 för villa (blå), grön triangel 
innebär att en cykel inträffar. 
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Batterierna genomgår 328 cykler, varav 20 cykler är djupa och 183 är ytliga cykler. För 
villan genomgår alltså batterierna fler cykler jämfört med i den aggregerade modellen. 
Flest cykler sker även för villan under sommarmånaderna när solelproduktionen är som 
högst. Detta eftersom batterierna under flera dygn måste vända från att laddas under de 
timmar på dagen med solelproduktion till att laddas ur under kvällen. Livslängden för 
batterisystemet beräknades till ca 15 år. För villan är den längsta perioden då 
värmepumpen är avstängd 141 h, d.v.s. 5,8 dygn. 

4.3 Resultat besparingar 
Intäkter och besparingar presenteras för både aggregerad modell och villa för slutkund, 
elhandelsbolag och elnätsbolag respektive. 

4.3.1 Besparingar slutkund 
Den totala besparingen för slutkund mot elhandelsbolag, 𝐵!,!, med jämn 
effektförbrukning och PV beräknades för aggregerad modell och villa till: 

𝐵!,!""#. = 77  559  SEK 
𝐵!,!"##$ = 2  086  SEK. 

 
Den totala besparingen för slutkund mot Upplands Energi i form av överföringsavgifter, 
𝐵!,!: 

𝐵!,!""#. = 22  619  𝑆𝐸𝐾 
𝐵!,!"##$ = 609  𝑆𝐸𝐾. 

 
I den aggregerade modellen sänks den genomsnittliga toppströmmen från 20,5 A till 
12,6 A med jämn effektförbrukning, vilket innebär att flera kunder kan sänka sin 
huvudsäkringsnivå. I resultatet antogs då att de 37 kunder som tidigare haft 
huvudsäkringsnivå 20 A kan säkra ner sin säkringsnivå till 16 A, och den kund som 
tidigare haft 25 A kan säkra ner till 20 A. Med priser från Tabell 3 blir då den årliga 
besparingen för slutkunden mot Upplands Energi i fast avgift, 𝐵!,!: 

𝐵!,!""#. = 57  163  SEK  
 
Villans toppström sänks från 15,4 A till 6,86 A med jämn effektförbrukning. Villan har 
idag en huvudsäkringsnivå på 20 A, och skulle därför kunna sänka ner till 16 A. Med 
priser från Tabell 3 blir villans årliga besparing mot Upplands Energi i fast avgift: 

𝐵!,!""#. = 1  514 SEK 
 
Sammanfattningsvis blir slutkundens totala besparing för aggregerad modell 157 349 
SEK och för villan 4 209 SEK 
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4.3.2 Besparingar elhandelsbolag 
Elhandelsbolagets totala besparingspotential med jämn effektförbrukning i aggregerad 
modell och villa, 𝐵!,!., beräknades till: 

𝐵!"!!"#$%,!""#. = 28  377 SEK 
𝐵!"!!"#$%,!"##$ = 761 SEK 

 
De totala kostnadsbesparingarna blev således 185 726 SEK i den aggregerade modellen 
och 4 970 SEK för villan. 

4.3.3 Nätförluster i Ramsjö Backe 
Med antagna nätförluster, f, på 5 % blev proportionalitetskonstanten i ekvation (32): 

𝑘 = !
!,!"#$!!"#$

!!!
= 4,08 · 10!!  . 

 
Förlusterna med förbrukningen erhållen ur simuleringen blev då: 

𝑓 = 𝑘 ∙ 𝑃!ä!"! = 4,33  %!"#$
!!!  . 

 
Förlusterna i nätet minskar således med 0,67 %.  

4.3.4 Jämförelse besparingar med investeringskostnad för batterier 
Investeringskostnaden för batterierna i den aggregerade modellen, d.v.s. 560 batterier, 
skulle med priset 6 000 SEK/kWh bli 24 192 000 SEK. Fördelat över batteriernas 
livslängd, d.v.s. 18 år, blir kostnaden 1 344 000 SEK/år. Jämförs kostnaden mot de 
totala besparingarna för slutkund, elhandelsbolag och Upplands Energi, 𝐵!"!,!""#., 
saknas alltså 1 158 274 SEK årligen, vilket innebär att investeringen i den aggregerade 
modellen idag inte är lönsam. Investeringen blir först lönsam då batteripriset är ca 800 
SEK/kWh. 
 
Investeringskostnaden för batterierna till villan, d.v.s. 14 batterier á 7,2 kWh, skulle 
med priset 6000 SEK/kWh bli 604 800 SEK. Fördelat över batteriernas livslängd, d.v.s. 
15 år, blir kostnaden 40 320 SEK/år. Jämförs kostnaden med 𝐵!"!,!"##$, saknas alltså 35 
350 SEK årligen, vilket innebär att batteriinvesteringen till villan inte heller är lönsam. 
För villan blir investeringen först lönsam då batteripriset är ca 740 SEK/kWh.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från fallstudien utifrån examensarbetets syfte och 
frågeställningar.  
 
Avsnittet delas in i tre delavsnitt; ett avsnitt där de tekniska förutsättningarna för smarta 
elnät och jämn effektförbrukning i Ramsjö Backe diskuteras, ett avsnitt där de 
ekonomiska aspekterna diskuteras, och slutligen diskuteras jämförelse med tidigare 
studier och resultat/metod-kritik.  

5.1 Batterilager och laststyrning för jämn effektförbrukning 
Att det är tekniskt möjligt att nå jämn effektförbrukning i lokala elnät med tillräckligt 
stora lagringsmöjligheter är uppenbart. Vad som däremot är intressant är med vilka 
tekniskslag och hur förbrukningen ska styras, hur detta kan innebära djupare penetration 
av förnybar el i energisystemet och hur elnätet påverkas.  

5.1.1 Återkoppling och diskussion kring syftets första del 
Som påvisats i resultatet krävs det en batterilagringskapacitet på 4,032 MWh för att nå 
jämn effektförbrukning minst 90 % av årets timmar i Ramsjö Backe för systemet som 
presenterats i den aggregerade modellen. Tillsammans med de effektnivåer som 
återfinns i Tabell 10 besvaras således examensarbetets första frågeställning för den 
aggregerade modellen. Komforten hos kunderna kan dock komma att påverkas under 
några dygn, då värmepumparna är avslagna under 60h i följd, vilket medför att 
temperaturen i byggnaderna sjunker och värme behöver tillföras på något annat sätt.  
Det batterisystem som presenteras i resultatet är överdimensionerat eftersom alla 
kunders förbrukning fördelades efter samma förbrukningsprofil, vilket innebär att 
effekttopparna och dalarna blir större än i ett verkligt system. Resultatet blir således en 
fingervisning om vilka storleksnivåer på lagringskapacitet som krävs, men ett mer exakt 
resultat återfås om samma simulering genomförs med uppmätta timvärden, vilket blir 
ett naturligt förslag till en framtida studie.  
 
För villan användes förbrukning med timupplösning och resultatet från simuleringen 
visar att det krävs 14 batterier och en lagringskapacitet på 100,8 kWh samt de 
effektnivåer som presenterats i Tabell 11 för att nå jämn effektförbrukning 90 % av 
årets timmar. Det krävs således fler batterier för villan, 14, än antal batterier per villa i 
den aggregerade modellen, 10, trots batterilagret för den aggregerade modellen är 
överdimensionerat. Resultatet innebär dock nödvändigtvis inte att det är effektivare att 
ha gemensamma batterilager i ett bostadsområde jämfört med att låta varje villa ha sitt 
eget. Villan har högre solelproduktion i förhållande till sin förbrukning jämfört med 
samma förhållande i den aggregerade modellen, vilket är det som gör att det krävs fler 
batterier. Är dock fallet så att man gemensamt i ett bostadsområde kan dela på 
producerad solelproduktion så är det med största sannolikhet även mer lönsamt att ha ett 
gemensamt batterilager.  
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Eftersom det i det dimensionerade fallet antogs att jämn effektförbrukning skulle 
uppnås 90 % av årets timmar, återstår det således 10 %, d.v.s. 876 timmar där 
förbrukningen avviker från de jämna nivåerna. Antagandet baseras på att det är mer 
lönsamt och korrekt att dimensionera ett system efter det förhållande som oftast råder, 
och inte efter extremfallen. För den aggregerade modellen avvek förbrukningen under 
875 timmar, vilket dock skulle kunna regleras till jämna nivåer med andra lösningar än 
de som återfås i den aggregerade modellen, nämligen genom beteenden hos kunderna i 
Ramsjö Backe. Vanligast är att lagringskapaciteten inte är tillräcklig för att köpa in 
tillräckligt med el och på så vis höja förbrukningen till den jämna nivån. För att möta 
detta skulle då exempelvis kunderna kunna öka sin förbrukning under vissa timmar 
genom att öka effekten i sina värmepumpar eller att spisar, kaffekokar etc. slås på. De 
timmar då förbrukningen är över den satta nivån skulle istället förbrukningen behöva 
minska, vilket kunden kan göra genom att slå av elektriska apparater hemma eller att en 
dieselgenerator genererar den effekt som behövs. Detta är något de flesta kunder inte 
skulle gå med på utan en rimlig ersättning, då nyttorna med jämn förbrukning inte 
överväger dessa åtaganden, men möjligheten finns att ha jämn effektförbrukning 100 % 
av året med förslaget system.  
 
En fördel med batterilager för jämn effektförbrukning är att om batterierna används 
effektivt blir livslängden lång, vilket på sikt kan öka lönsamheten för större 
investeringar. Livslängden för batterierna i den aggregerade modellen blev längre än i 
villan, vilket kan förklaras då förbrukningen inte fluktuerar lika mycket i den 
aggregerade modellen, och således behöver batterierna inte genomgå lika många cykler.  
Då batteriernas kapacitet reduceras med 75 % efter livslängden 5000 cykler vid 80 % 
urladdningsdjup, behöver inte heller alla batterier ersättas för att systemet ska fortsätta 
fungera. Detta innebär att en investering smarta elnät med batterilager blir långsiktig där 
nyttan kan sträcka sig över 20 år in i framtiden. Jämfört med att kapa effekttoppar så 
kräver jämn effektförbrukning större lagringskapacitet, men batterierna kan lättare 
styras effektivt då de bara behöver vara anpassade till ett referensvärde. Skall 
effekttoppar kapas behövs också information om när toppen inträffar, vilket kräver mer 
sofistikerade system. 
 
Antalet batterier skulle i båda modeller kunna minskas om elbilarna fick agera 
batterilager åt sina respektive villor. Elbilarna har i modellen batterikapacitet på 14 
kWh, och om kunden tillåter att de används vid tillfällen då bilen står hemma finns det 
ytterligare möjligheter att reglera effekten. Detta skulle dock göra att livslängden på 
batterierna förkortas, men med en rimlig ersättning för elnätstjänsten kan detta vara ett 
alternativ för framtida smarta elnät.  
 
Förutom fördelarna som jämn förbrukning innebär för elnätet gällande minskade 
förluster och ett fullt förutsägbart system, erhålls också miljömässiga samhällsnyttor. Är 
Sveriges lokalnät rustat för att klara införandet av fler elbilar, större andel förnybar 
energi och smarta lösningar med laststyrning kan Sverige bidra till att 2°-målet nås 
globalt om systemen kan appliceras i andra länder och elnät.   
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5.2 Lönsamheten för jämn effektförbrukning 

5.2.1 Återkoppling och diskussion kring syftets andra del 
Både resultatet för den aggregerade modellen och villan visar att det i dagsläget inte är 
lönsamt att investera i någon av modellerna för att nå jämn effektförbrukning, trots att 
lång livslängd antogs i investeringsberäkningen. Vidare innefattades inte 
investeringskostnader för inverterare, solpaneler eller elbilarna, och inte heller löpande 
kostnader för underhåll av mjukvarusystem och drift eller installationskostnader. 
Således kan resultatet i studien användas för att idag avfärda en investering i jämn 
effektförbrukning med värmepumpsstyrning och batterilager i bostadsområden. Vidare 
antogs att solelproduktionen i en anläggning kunde förbrukas kostnadsfritt i en annan 
byggnad i den aggregerade modellen, vilket inte är fallet med dagens regelsystem då 
energiskatt och energimoms tillkommer. Däremot skulle modellerna möjliggöra att PV 
och elbilar kunde integreras i det lokala elnätet utan stora förbrukningstoppar och 
omvända flöden, och således är investeringen miljömässigt försvarbar. Med dessa 
resultat anses syftets andra del besvarade.  
 
Investeringsberäkningen i den aggregerade modellen bygger på att de enskilda 
aktörerna slutkund, elhandelsbolag och elnätsbolag gemensamt kan ta del av nyttan som 
modellen skapar. Att kunden får lägre kostnad mot elnätsbolag skulle kunna innebära ett 
nollsummespel, eftersom elnätsbolaget då får mindre intäkter. Tarifferna är tänkta att 
vara utformade så att de möter elnätsbolagets kostnader, och i ett idealt fall hade då 
elnätsbolaget kunnat få sänkta kostnader någon annan stans. Därför går det att i ett 
idealt fall räkna kundens besparing mot elhandelsbolaget som en intäkt. 
 
För att en investering i batterilager för att nå jämn effektförbrukning i ett bostadsområde 
ska bli lönsam krävs det först och främst att batteripriserna faller. Enligt EuPD Reserach 
kan priset på batterilager för småskalig lagring halveras till 2020, och skulle den trenden 
fortgå tillsammans med fortsatta stödsystem skulle smarta elnät med jämn förbrukning 
kunna vara lönsamma i framtiden. Vidare hade satsningar i småskalig energilagring 
kunna underlättas om exempelvis bostadsområden såsom Ramsjö Backe hade haft 
möjlighet till att gemensamt förbruka och producera el, t.ex. om en gemensam elmätare 
användes som satt precis innanför transformatorstationen. Då skulle även regelsystemen 
för att sälja solel till sin granne kunna underlättas, och istället för att sälja sin el ut på 
nätet kan då egenkonsumtion av solel att öka. Att man i ett bostadsområde betalar för 
enskilda effekttoppar när ingen annan har toppeffekt gör elnätet egentligen ingen nytta, 
utan det är den sammanlagrade förbrukningen och produktionen som kan belasta nätet 
negativt, vilket kan underlättas med fler gemensamma lösningar. I dagsläget är 
lösningar för ett hållbart samhälle ofta proprietära och gynnar endast en av aktörerna, 
vilket hämmar utvecklingen av nya affärsmodeller och system som skapar 
samhällsekonomisk och miljömässig nytta. Därför behövs fler projekt som riktar in sig 
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på att bedöma den totala nyttan som skapas i ett system och som skapar affärsmodeller 
som rättvist kan fördela vinster och kostnader.  
 
I framtiden skulle även en effektmarknad kunna komma att uppstå, d.v.s. en marknad 
där man köper och säljer effekt beroende på vad elnätsägaren behöver. I dag reglerar 
vattenkraften effektvariationer i nätet i Sverige, men om mer intermittent elproduktion 
integreras tillsammans med ett allt mer elektrifierat samhälle, kan lagringskapacitet i 
distributionsnätet att spela en större roll för frekvensregleringen. Ett lagringssystem för 
jämn effektförbrukning i Ramsjö Backe skulle då kunna köpa och sälja effekt för att 
bidra till regleringen på en effektmarknad. Detta skulle kunna bidra till ökad lönsamhet 
för dessa typer av investeringar.  
 
Investeringsberäkningen blir helt annorlunda om jämn effektförbrukning i Ramsjö 
Backe innebär att Upplands Energi kan undvika investeringar i dyr infrastruktur i 
framtiden. Med jämn effektförbrukning kan bostadsområdet expandera mer under 
samma transformatorstation utan att den behöver bytas. Är detta fallet blir lönsamheten 
för batterilagret annorlunda, då en transformatorstation kostar mångmiljonbelopp.   

5.3 Tidigare studier och resultat/metod-kritik 
I examensarbetet Impact of demand response on distribution system operators av 
Eklund T. minskades nätförlusterna i Sala-Hebys elnät med 19 % en helt utjämnad 
belastningskurva. I detta examensarbete visade resultaten att nätförlusterna reducerades 
med ca 0,8 % i Ramsjö Backe, vilket är betydligt mindre men beror med största 
sannolikhet på att ett större elnät jämförs med det i ett bostadsområde. Kostnaderna mot 
överliggande nät som av Eklund påvisats kunna minska med 42 % med en helt 
utjämnad belastningskurva, antogs inte kunna minska nämnvärt i detta examensarbete 
då bara ett bostadsområde undersöktes. Att med verklig förbrukningsdata se över 
möjligheterna till jämn effektförbrukning med förbrukningsflexibilitet och batterilager 
för hela Upplands Energi vore därför intressant, och är ett förslag till vidare studier.  
 
Hansson M. vid Power Circle konstaterade att det krävs en lagringkapcitet på 9 kWh för 
en villa för att minska effekttoppen med 40 %. I jämförelse med de 108 kWh som 
resultatet i detta examensarbete visar att det krävs för att villan ska kapa sina toppar 
med 100 %, alltså ha jämn förbrukning, krävs således mer än 10 gånger större 
batterilager för att nå jämn effektförbrukning. Det är då uppenbart att det i dagsläget 
finns mycket större potential i att använda batterilager för att kapa effekttoppar jämfört 
med att erhålla jämn förbrukning. I examensarbetet applicerades även den 
värmepumpsstyrning som ingick i projekt KlokEL, vilket inte Hansson använde i sin 
modell. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur stora energilager som krävs 
för att villan med solelproduktion och förbrukningsflexibilitet skulle kunna kapa 
effekttoppar med 40 %. Då blir resultaten mellan studierna även mer jämförbara.   
 
I metoden till detta examensarbete beräknades inledningsvis effektnivåer för varje 
månad under 2016 för att sedan appliceras på hela året. Med en smartare 
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simuleringsmodell skulle egentligen hela året kunna ha simulerats och optimeras som 
första steg, vilket hade kunnat ge bättre resultat. Under projektet arbetades modellen i 
MATLAB fram kontinuerligt och nya insikter uppstod nästan varje vecka. Skulle 
arbetet ha utförts idag hade modellbygget kunnat ske effektivare. Vidare finns den ett 
mått av godtycklighet, framförallt i den aggregerade modellen, där exempelvis åtta 
solcellsanläggningar och fyra elbilar antas. I en framtida studie bör dessa varieras för att 
se vilka nivåer som lokala elnät klarar av. Då är det även intressant att undersöka hur 
elnätskvalitén påverkas m.a.p. exempelvis spänningsvariationer och omvända 
nettoflöden.  
 
Att använda 27h-värden för kundernas förbrukning i den aggregerade modellen medför 
också eventuella risker. Då värdena bearbetas i flera steg för att uppnå timvärden, 
används medelvärden och antaganden som gör att värdena kan bli missvisande. Det som 
då med störst sannolikhet ogiltigförklarar resultatet från den aggregerade modellen är 
som nämnts att samma förbrukningsprofil applicerades på alla kunder. Intressant vore 
då att följa upp detta arbete med en liknande simulering med faktiska timvärden för 
Ramsjö Backe. Resultatet för villan är i rapporten mer intressant då det baseras på 
verkliga värden för 2016 kombinerat med data för elbil och värmepumpsstyrning.  
 
I investeringsberäkningen jämfördes dagens förbrukning i Ramsjö Backe med jämn 
effektförbrukning. Egentligen simulerades jämn förbrukning till 90 % av årets timmar, 
men antagandet baserades på att beteendeförändringar hos nätets kunder kunde bidra 
med de sista tio procenten. Med beteenden skulle absolut de sista timmarna kunna 
hållas jämna, men då antas att kunden skulle vara villig till detta, vilket med stor 
sannolikhet skulle kräva någon form av ersättning, vilket gör investeringen än mindre 
lönsam. 
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6. Slutsatser 
Syftet med rapporten var att undersöka hur stora batterilager som krävs för att erhålla 
jämn effektförbrukning i 90 % av årets timmar i smarta elnät med PV, laststyrning och 
elbilar. I andra delen av examensarbetet undersöktes lönsamheten i en sådan investering 
genom att kostnaden för batterierna jämfördes med de besparingar som uppstår för 
slutkunden, elhandelsbolag och elnätsbolag. Syftet besvarades genom en fallstudie i 
Ramsjö Backe, vilket är ett bostadsområde utanför Uppsala, och för en villa i Ramsjö 
Backe.  
 
Rapporten är en del i projekt VäxEL, som drivs av företaget Sustainable Innovation, och 
utfördes i samarbete med ÅF. Inom projektet ingår Upplands Energi (elnätsägare och 
PV-leverantör), Ferroamp Elektronik AB (bidrar med batterilager), Ngenic (bidrar med 
förbrukningsflexibilitet genom värmepumpsstyrning) och Chargestorm AB (bidrar med 
laddstolpar till elbilar).  
 
För att erhålla jämn effektförbrukning krävdes en lagringskapacitet på 4,032 MWh i 
hela bostadsområdet, och 108 kWh i villan. Lagringskapacitet i batterier och 
laststyrning genom fjärrstyrda värmepumpar innebär att PV och elbilar lättare kan 
integreras i elnätet, utan att stora spänningsvariationer eller omvända effektflöden 
uppstår. Batterierna kan, om styrda effektivt, ha en lång livslängd på 18 år i 
bostadsområdet och 15 år i villan. Detta innebär miljönyttor för bostadsområdet och 
samhället som helhet. Vidare uppstår besparingar för slutkunden och elhandelsbolaget, 
som kan köpa mer el under timmar då spotpriset på Nord pool är lågt, och mindre då 
priset är högt. För elnätsbolaget Upplands Energi antogs inga besparingar att uppstå 
eftersom Ramsjö Backe endast utgör en liten del av deras totala nät. Dock minskas 
förlusterna i nätet med 0,8 %, och det finns besparingspotential om den jämna 
förbrukningen innebär att investeringar och förstärkning av nätet kan undvikas. För att 
kunna beräkna besparingspotentialen för Upplands Energi behöver jämn 
effektförbrukning i hela deras nät simuleras, och helst med timvärden på förbrukningen.   
 
Att idag investera i smarta elnät och batterilager för att nå jämn effektförbrukning i ett 
bostadsområde såsom Ramsjö Backe är dock inte lönsamt eftersom det krävs för stor 
lagringskapacitet för att bibehålla den jämna nivån. Sett över batteriernas livslängd 
saknas över en miljon SEK årligen för att investeringen skulle vara lönsam i 
bostadsområdet, och ca 35 350 SEK i villan, med ett batteripris på 6 000 SEK/kWh. I 
investeringsberäkningen beräknades då inte kostnaden för kringliggande infrastruktur 
såsom inverterare, PV, underhåll eller installation. För att investeringen ska bli lönsam 
måste priset på batterier falla. Vidare kan ändrade spelregler på elmarknaden underlätta 
investering i smarta elnät och jämn förbrukning. Skulle bostadsområden eller 
flerbostadshus kunna ha gemensam förbrukning och produktion skulle investeringar i 
smarta elnät underlättas, men detta är något som behöver ytterligare undersökas.   
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Hur de svenska lokalnäten kommer se ut i framtiden kommer till stor del styras av vilka 
spelregler som gäller. Författaren av rapporten är övertygad om att vi går mot lokalnät 
där solceller och elbilar är vanligt förekommande, och det är då viktigt att myndigheter 
och politiker möjliggör långsiktiga mål för att integrera dessa tekniker på ett hållbart 
sätt. Med långsiktighet som fokus kan företag och elnätsbolag agera därefter, och 
tillsammans skapar vi ett hållbart energisystem som bidrar till att möta 2°-målet.  
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