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Sammanfattning 
I Sverige sker en omställning till förnyelsebar elproduktion, tidigare har vi förlitat os på bland annat vattenkraft 

som har varit enkel att reglera och på så sätt anpassat produktionen efter konsumtionen. De förnyelsebara 

energikällorna som sol och vindkraft kan inte styras på samma sätt och risken för obalans mellan produktion och 

konsumtion ökar.  De olika förbrukarna i ett elnät, som exempelvis villor följer samma förbrukningsmönster 

vilket gör att totaleffekten för nätet blir hög under vissa perioder. Elnätet måste vara dimensionerat för att klara 

höga effekter, även om behovet är kortvarigt. Inom Arvika elnät sker mycket liten elproduktion och de måste 

importera stora energimängder till nätet. Arvika Teknik AB köper in el till nätet från Ellevio via ett 

effektabonnemang. Kostnaderna för inköp kan sänkas om nätets effektbehov minskas. I detta arbete undersöks 

effektbehovet i nätet för att få en förståelse för nätets beteende. Efterfrågeflexibilitet kan användas för att 

sänka effektbehovet, nätavgiften kan sänkas genom justering av avtalad effekt från Ellevio.           
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Abstract 
In Sweden there is a shift to renewable electricity generation, previously we relied on, for example, hydropower 

that has been easy to control, thus adapting production to consumption. The renewable energy sources like 

solar and wind power can’t be controlled in the same way and the risk of imbalance between production and 

consumption increases. The different consumers in a power grid, such as houses follow the same consumption 

profile, which means that the total power in the grid becomes high during certain periods. The grid must be 

constructed to handle a high power demand, even I the demand is short. The electric energy production is low 

within the grid of Arvika, and they need to import large amounts of energy to the grid. Arvika Teknik AB 

purchases electric energy from Ellevio. The costs can be reduced if the power demand is reduced. In this thesis 

the demand is investigated to understanding the behavior of the grid. Demand response can be used to 

decrease the power demand. The cost can be reduced by adjusting the subscribed power.  
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1 Inledning 
Arvika Teknik AB är ett kommunalt bolag som ägs av Arvika kommun. Ursprunget till bolaget bildades 1898 med 

syfte att förse industri med elkraft samt staden med belysning. Bolaget har i takt med övriga världen utvecklats 

till att idag inneha koncessionsrätt lokalnät från 0.4 till 33kV med 10 500 kunder. Nätet består till stor del av 

stadsbebyggelse men innehåller även landsbygd. Inom Arvika Tekniks koncession sker mycket liten produktion 

av energi och huvuddelen av nätets förbrukning importeras från Ellevios regionnät 130/10 kV. 

1.1 Bakgrund 
Under vintermånaderna ökar elförbrukningen betydligt. Förbrukningen är nästan dubbelt så stor under vintern 

jämfört med sommaren(1). Hög efterfrågan kräver motsvarade produktion, även elnätet ska vara dimensionerat 

för att kunna överföra stora volymer. Nätet skall därför vara dimensionerat efter högsta tänkbara belastning 

som bara inträffar ett hundratal timmar varje år. 

1.2 Problembeskrivning 
Inom Arvika elnät sker mycket liten energiproduktion huvuddelen av nätets förbrukning måste därför importeras 

från det kringliggande elnätet som ägs av Ellevio. Under vinterhalvåret importeras stora energimängder till 

nätet. Detta ställer krav på mottagningsstationerna som måste vara dimensionerade för att klara 

effekttopparna. Elnätsbranschen är reglerad av energimarknadsinspektionen(Ei) och ett av incitamenten för 

effektivitet är optimerande av nätkapacitet, vilket innebär att elnätet skal optimeras utifrån den mängd energi 

som skall överföras i nätet. Eftersom effektbehovet varierar är det svårt att dimensionera nätet och därför 

måste nätet överdimensioneras, det höga effektbehovet inträffar dessutom bara under ett fåtal timmar varje år. 

Detta leder till högre investeringskostnader. Effekttopparna påverkar även valet av nivå för abonnerad effekt. 

Det är därför önskvärt att effektivisera och utjämna effekttopparna i nätet.     

1.3 Mål 
Efter avslutat arbete ska Arvika Teknik AB få en ökad förståelse för: 

• Effekttoppar och vid vilka scenarion de inträffar. 

• Förslag på tillgänglig teknik för att begränsa, styra ned förbrukningen alternativt öka produktionen i 

nätet. 

• Kritiska punkter på året då risk finns att abonnerad effekt överskrids och optimering av abonnerad 

effekt.   
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2 Teori 

2.1 Definition av effekttopp 
Effektbehovet i ett elnät är inte konstant utan påverkas av olika faktorer, viket är naturligt då många 

belastningar är anslutna till elnätet. Varje enskild belastning eller förbrukare kan i sin tur ha en varierande 

effektförbrukning. Det totala effektbehovet kan beräknas genom att summera effektbehovet för samtliga 

förbrukare i elnätet. Förutsatt att varje förbrukare har en slumpmässig effektförbrukning så är sannolikheten för 

att de skall nå maximal effekt samtidigt liten. Samtidigt så är sannolikheten liten för att förbrukarna ska nå 

minimal belastning i samma ögonblick. Vid konstruktion av ett elnät måste man ta hänsyn till detta, det är inte 

praktiskt att dimensionera ett nät som skall klara av den totala maxbelastningen då sannolikheten är liten för att 

detta skall inträffa. 

Sammanlagring är ett begrepp som förekommer vid konstruktion av elnät och elanläggningar, det innebär att 

totala effekten summeras med hänsyn till att de olika förbrukarna inte kommer belasta elanläggningen maximalt 

samtidigt(2). Förhållandet mellan den samanlagrade effekten och den installerade effekten kallas 

samanlagringsfaktor. Om delbelastningarna i ett nät har en helt slumpmässig effektförbrukning kan den 

samanlagrade effekten beräknas enligt 

𝑃12⋯𝑣 = 𝑃𝑚1 + 𝑃𝑚2 + ⋯ + 𝑃𝑚𝑣 + √𝑝1
2 + 𝑝2

2 + ⋯ + 𝑝𝑣
2   (1) 

Där Pm är varje enskild belastnings medeleffekt och p = P – Pm där P varje enskild belastnings maxeffekt(3).  

Inom ett elnät är effektförbrukningen för de olika abonnenterna inte helt slumpmässig, förbrukningen påverkas 

av yttre faktorer som väder, levnadsvanor och produktionstakt för industrier. Eftersom de olika abonnenternas 

effektförbrukning följer samma mönster kommer den sammanlagade effekten att bli större jämfört med om 

effekten skulle variera helt slumpmässigt. Detta gör att effekttoppar uppstår när många abonnenter har en hög 

förbrukning samtidigt.                

2.2 Tariff 
Elektrisk energi är i kommersiellt hänseende en vara som säljs och köps enligt samma ekonomiska regler som 

andra varor och tjänster. Det finns därför två krav som ställs på en tariff, den skall resultera i ett pris som inte 

överstiger det värde som köparen värdesätter energin till, men samtidigt inte understiga säljarens självkostnader 

för att leverera energin(3). Sedan 1995 är den svenska elmarknaden avreglerad vilket innebär att det går att 

köpa elenergi från valfri elproducent. Det innebär att den del som energiproducenten eller energihandlaren 

svarar för är konkurrensutsatt. Nätdelen är inte konkurrensutsatt, och beroende på var kunden finns kan 

skillnaden i ledningslängd variera mycket, därmed blir kostnaden för nätägarna olika(4). Mer än en nätägare kan 

vara berörd för överföring av energi till en kund. I detta arbete ses Arvika teknik som en kund till Ellevio, medan 

de i sin tur har egna kunder. Nätavgiften som kunderna inom Arvika betalar måste därför täcka nätavgiften från 

Ellevio. 

I dagsläget har Arvika teknik ett effektabonnemang från Ellevio se bilaga A. Elnätsavgiften beror bland annat på 

anslutningspunktens belägenhet och spänning. Arvika teknik använder abonnemanget L130 som tillämpas vid 

anslutning till en regionlinje på 130 kV. Abonnemanget har ett fast pris på 36 000 kr/år och en 

leveranspunktsavgift på 360 000 kr/år som betalas för varje leveranspunkt. I nätet finns två leveranspunkter 

därmed blir totala avgiften 720 000 kr/år. Utöver de fasta avgifterna tillkommer effektavgifter, en avtalad 

effektavgift på 183 Kr/kW och år, Arvika teknik abonnerar på 39 MW och därmed blir totala avgiften 7 137 000 

Kr/år. Om elnätets förbrukning skulle bli större än 39 MW tillkommer en avgift för överuttag, denna avgift är 

30,50 kr/KW och vecka. Medelvärdet av de två högsta enskilda timvärdena under varje kalendervecka jämförs 

med den avtalade effekten och om detta medelvärde överstiger avtalad effekt skall överuttagsavgiften betalas. 

Ellevio kan göra en retroaktiv höjning av avtalad effekt om överuttag inträffar ofta eller om de av andra skäl 
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finner att avtalad effekt är för låg i förhållande till förbrukningen. Fritt reaktivt effektuttag på 15 % tillämpas i 

abonnemanget, det innebär att kunden får ha en reaktiv effektförbrukning som är 15% av den avtalade effekten. 

Arvika teknik får därmed ha en maximal reaktiv effektförbrukning på 5,85 MVAr   

2.3 Säkringsabonnemang 
Säkringsabonnemang är det vanligaste abonnemanget för privatkunder, och det är storleken huvudsäkringen 

som styr den fasta avgiften. Det tillkommer även en rörlig avgift för använd kilowattimme(5). Inom Arvika Teknik 

används enkeltariff viket innebär att den rörliga avgiften är samma året om. Inom vissa elnät går det att välja 

tidstariff, denna tariff har en högre avgift under vintern och en lägre under resten av året. Med ett 

säkringsabonnemang begränsas maximala effektuttaget av säkringsstorleken. Avgiften är den samma oavsett 

effektuttag upp till säkringens maximala belastning. 

2.4 Effektabonnemang 
Effektabonnemang tillhandahålls till kunder inom Arvika elnät som har en säkring på 80A eller större. För 

effektabonnemanget betalas en fast årsavgift och en rörlig avgift för energin. Under januari, februari och mars 

samt november och december debiteras även en höglastavgift som beror utav effektuttaget(6). Inom vissa elnät 

erbjuds effektabonnemang även till kunder med säkringsstorlek från 16A.                   

          

2.5 Elmarknaden 
Den europeiska elmarknaden har varit under förändring de senaste åren. Det går att urskilja tre skäl till denna 

förändring som fortfarande pågår. Den första är avregleringen som skett i många länder och detta har öppnat 

marknaden för produktion och försäljning samt förändrat förutsättningarna för konsumenter, återförsäljare och 

producenter. Det andra skälet är den tekniska utvecklingen inom elnäten. Det handlar framförallt om utveckling 

av mätteknik, som ger bättre förbrukningsinformation. Detta gör att det blir möjligt att teckna timprisavtal. Det 

tredje skälet är förändringen av produktionsmixen i Sverige, denna har förnedrats i samband med utbyggnaden 

av förnyelsebar elproduktion som sol och vind. Denna förändring leder till ett ökat behov av flexibilitet i form av 

reserv och balansproduktion. I Sverige är detta möjligt med vattenkraften(7).  

Elmarknaden är uppdelad i tre segment för den fysiska handeln. I det första ledet handlas el på spotmarknaden 

för leverans nästkommande dygn. I det andra ledet handlas elen på en indragsmarkand för leverans 

nästkommande timme. Det tredje ledet är reglerkraftsmarknaden där den systemansvariga myndigheten 

ansvarar för att hålla balansen under varje drifttimme. I Sverige är det Svenska kraftnät(SVK) som ansvarar för 

balansen, det gör de genom uppköp respektive nedreglering av marknadens aktörer. Marknadssystemet är 

uppbyggt utifrån att den största volymen skall handlas på spotmarknaden, och den minsta volymen skall handlas 

på reglerkraftsmarknaden.    

2.6 Balans 
Enligt ellagen är en elleverantör skyldig att leverera lika mycket el som kunden förbrukar. Någon måste ansvara 

för balansen för att uppfylla skyldigheten. Elleverantören kan ta ansvaret själv eller anlita ett företag som redan 

är balansansvarig aktör. Det är sällan som en balansansvarig aktör lyckas åstadkomma perfekt balans. När det 

blir obalans går svenska kraftnät in och köper eller säljer el(8). 

När obalans uppstår mellan tillförd effekt och uttagen effekt förändras frekvensen i elsystemet. Om 

produktionen är lägre än konsumtionen minskar frekvensen. Är förbrukningen lägre än produktionen ökar 

frekvensen. Vid en hastig förändring av produktionen, till exempel bortkoppling av ett kärnkraftverk, kommer 

frekvensen i nätet minska. Produktionsenheter med synkrongeneratorer kommer rotera långsammare på grund 

av den ökade belastningen som i sin tur leder till att frekvensen minskar. 
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System med turbiner och generatorer har en mekanisk tröghet, vilket innebär att det krävs energi för att 

åstadkomma en rörelseförändring. Rörelseenergin kommer avges i form av elektrisk energi till elnätet om 

belastningen ökar på generatorn. De roterande delarnas massa fungerar som energilager och kan uppta eller 

avge energi vid hastiga belastningsförändringar(9).         

               

2.7 Nätets uppbyggnad 
Nätet täcker Arvika tätort och landsbygden i närområdet. Nätet täcker 10% av kommunens yta och omfattar 

60% av antalet elkunder inom kommunen. Energin importeras från Ellevio via två mottagningsstationer och 

distribueras ut i nätet med 10 och 12kV. Det finns även en linje på 30kV mellan mottagningsstationerna som kan 

användas som reserv.        

 

 

  



5 
 

3 Analys 
 

3.1 Datainsamling 
Data som skall analyseras består av timvärden även kallat timserier. Varje värde representerar medelvärdet av 

effektförbrukningen under en timme. Till exempel så mäts effekten från midnatt fram till klockan ett, och det är 

sedan medelvärdet under denna timme som sparas. Den data som skall analyseras består av inköp till nätet samt 

en nätstation och en stor företagskund. Effektmätningarna för inköp utförs av Ellevio och övriga mätningar sköts 

utav Arvika teknik. Temperaturdata som används i analysen hämtas från SMHI. Temperaturdata levereras i form 

av timvärden.    

Analys av data sker med Hjälp av MATLAB och Excell analysen innehåller inte några beräkningar och är ur ett 

matematiskt perspektiv ganska enkel. Analysen handlar snarare om att hitta mönster i effektförbrukningen och 

sedan koppla dessa mönster till andra faktorer.  

Data tillhandahålls i form av Excellfiler. Timvärdena presenteras i en tabell som är indelade i dagar och månader, 

enligt figur 1. Detta medför att det blir enkelt att få en bra översikt över effektförbrukningen under olika dygn 

och månader. Längst till höger i figur 1 finns två kolumner, summa och medel, summa är summan av alla 

timvärden under ett dygn och motsvarar antalet kWh som förbrukats under detta dygn. Varje värde i tabellen är 

ett medelvärde för en timme men det är samma sak som förbrukad kWh under en timme.     

     

 

Figur 1. timvärden i Excellfil 
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3.2 Nätets totala förbrukning 
Nätets totala effektbehov varierar under året enligt figur 2, effektbehovet är som störst under vintermånaderna 

och lägst under sommarhalvåret. 

 

Figur 2 Effektförbrukning under 2016 

Det är tydligt att effektförbrukningen är hög under korta perioder, effektförbrukningen ligger för det mesta 

under 30 MW och överstiger 40 MW vid ett fåtal tidpunkter under början av året.  

Ett varaktighetsdiagram presenterar mätvärdena i storleksordning, där x-axeln representerar totala antalet 

timmar under ett år. Utifrån ett varaktighetsdiagram går det att bestämma hur många timmar 

effektförbrukningen varit inom vissa gränser. Lutningen på kurvan indikerar hur mycket effekten varierar, en 

brant kurva tyder på att effekten varierar mycket. en flackare kurva indikerar att effekten antar ett visst värde 

under en länger tid. Arean under kurvan motsvarar den totala energiförbrukningen. 

 

Figur 3 varaktighetsdiagram 2016 och 2017 
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Varaktighetsdiagrammet visar att effektförbrukningen överstiger 30 MW under relativt kort tid. Maximal 

effektförbrukning under 2017 uppgick till 34.9MW och under 2016 var högsta förbrukningen 42.7 MW. Från 

varaktighetsdiagrammet går det att utläsa hur länge effekten ligger inom ett givet intervall. Under 2017 var 

effekten högre än 30MW i ca 200 timmar. Arean under kurvorna i varaktighetsdiagrammet motsvarar 

energiförbrukningen för respektive år.  

Figur 4 visar att det finns ett tydligt samband mellan effektimport och temperatur. Perioden mellan 17/1 och 

28/1 2016 har valts ut eftersom det sker en kraftig temperaturväxling under denna period och det syns tydligt 

att effektbehovet sjunker när temperaturen stiger. 

 

 

Figur 4. Effektimport och temperatur. 
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3.3 Olika effektbehov 
För att kunna göra en bättre analys av beteendet i nätet studeras även två olika typer av abonnenter, en 

industrikund och ett bostadsområde. Industrikunden som undersökts är Volvo construction equipment. 

Mätvärdena som representerar bostadsområdet är hämtade från en nätstation i Taserud. Mätvärdena är 

hämtade från en tvåveckorsperiod under mars 2017.       

 

3.4 Effektbehov i en villa 
I figur 5 har effekten ritats som funktion av temperaturen, varje punkt i diagrammet motsvarar ett timvärde. 

Mätningarna kommer från en nätstation i ett bostadsområde med huvudsakligen eluppvärmda hus. I figur 5 syns 

det att effektförbrukningen ökar vid låga temperaturer och att den minskar vid högre temperaturer. En linjär 

regression har ritats upp och med hjälp av denna linje kan medeleffekten beräknas vid en given temperatur. 

Linjens negativa lutning tyder på ett tydligt samband mellan temperatur och effektförbrukning för 

bostadsområdet.        

 

Figur 5 . Effekt som funktion av temperatur för en nätstation i ett bostadsområde. 

Enligt figur 5 påverkas effektförbrukningen utav temperaturen, en byggnads värmeeffektbehov kan beskrivas 

enligt följande samband. 

𝑃 = 𝑄𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) − 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠   (2) 

Där Qtot är byggnadens totala värmeeffektförlust eller byggnadens förlustfaktor och är summan av byggnadens 

transmissionsförluster, ventilationsförluster och läckageförluster. Pgratis är värmetillskottet från solinstrålning, 

apparater och personer. Värmetillskottet gör också att det inte behövs någon aktiv uppvärmning under 

sommaren trots att temperaturen utomhus är lägre än inomhustemperaturen. Begreppet gratisvärme är 

missvisande eftersom spillvärmen från apparater härstammar från köpt el(10). 
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Figur 6 mönster för bostadsområde 

Figur 6 presenterar effektförbrukningen som funktion av tiden. Förbrukningen följer ett mönster som förskjuts i 

höjdled beroende av temperaturen. 
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3.5 Effektbehov industrikund 
Industrifastigheten är uppvärmd med fjärrvärme. Effektförbrukningen påverkas inte nämnvärt av temperaturen 

enligt figur 7. 

 

Figur 7. Effektförbrukning som funktion av temperatur för industrin. 

Figur 8 visar effektförbrukningen som funktion av tid på dygnet. 

 

Figur 8. Förbrukning som funktion av tiden för industrin. 
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Punkterna i övre delen av figur 8 representerar effektförbrukningen under arbetsveckan medan punkterna i den 

nere delen svarar för den låga förbrukningen som äger rum under helgerna. Det är inte lika stor spridning på 

värdena jämfört med bostadsområdet, effektbehovet är inte lika stort under ett dygn men det följer samma 

mönster under flera dygn. Industrin har störst effektbehov under dagen. Behovet är mer konstant jämfört med 

bostadsområdet där det finns två tydliga toppar. 
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4 Åtgärd  

4.1 Effektreserv 
Vid effektbrist kan svenska kraftnät använda reserver som de har handlat upp i förväg. Effektreserven skapas 

genom avtal med elproducenter om att extra produktionskapacitet ska ställas till förfogande. Reserven kan även 

skapas genom minskad förbrukning(11).   

4.2 Efterfrågeflexibilitet 
I dagsläget finns det inget ekonomiskt försvarbart sätt att lagra stora mängder elektrisk energi. Det måste därför 

hela tiden vara balans mellan inmatning och uttag av el. upprätthållandet av momentan balans är svår när det 

råder effektbrist, under t.ex. torra år eller kalla vintrar. Det blir även svårare att upprätthålla balansen när 

förekomsten av sol- och vindkraft är stor. Vind och sol är väderberoende kraftkällor vilket medför att de är svåra 

att kontrollera(7).  Efterfrågeflexibilitet innebär att förbrukningen styrs utifrån olika signaler. Kunderna kan 

minska sin förbrukning när nätet är hårt belastat eller öka sin förbrukning när priset är lågt. Om kunderna är 

flexibla i sin elanvändning stärks deras ställning på marknaden då de kan göra aktiva val och påverka sin 

elkostnad. 

En flexibel efterfrågan är önskvärd av olika anledningar. Efterfrågeflexibilitet gör att efterfrågan kan anpassas till 

produktionen och därmed minskar risken för effektbrist. En flexibel användning av el kan göra att man inte 

behöver investera i nya kraftverk för att klara effektbehovet vid topplastsituationer. Även klimatpåverkan blir 

mindre då effektreserver behöver aktiveras mer sällan(12).    

Det finns olika modeller för efterfrågeflexibilitet, direkt laststyrning och prissättning. Laststyrning innebär att 

kunden kan teckna ett avtal där nätägaren tillåts styra belastningen. Lasten kan även styras genom prissättning 

det kräver dock att kunden är mer aktiv och anpassar sitt effektuttag utifrån prissättningen(13). 

För att få en mer flexibel elanvändning är det viktigt att förstå kundernas drivkraft. Det behöver inte vara 

ekonomiska incitament som motiverar kunderna till en flexibel elanvändning. Även om de ekonomiska 

aspekterna är centrala så kan kunderna känna ett de gör en miljönytta genom sin flexibilitet(12). 

Det måste finnas drivkrafter för aktörerna på elmarknaden så att de kan motivera sina kunder till att bli flexibla. 

Regler och incitament för aktörerna kan behövas för att uppnå ökad flexibilitet(14).  

Energimarknadsinspektionen har identifierat följande problem med efterfrågeflexibilitet: 

1. kundernas intresse av efterfrågeflexibilitet är lågt. 

2. Kunderna känner inte till möjlig flexibilitetspotential och det finns heller ingen teknik installerad hos 

kunderna, framförallt hushållen, som gör det enkelt för dem att erbjuda sin flexibilitet  

3. I dagens läge finns ett begränsat utbud av smarta tjänster och avtal för kunder som vill vara flexibla. Det 

finns inga verktyg för att jämföra tjänster och avtal.  

4. Det finns marknadsbarriärer som hindrar kunder från att sälja sin flexibilitet till nätägare(11). 

  

4.3 Metoder för efterfrågeflexibilitet 
Det finns olika typer av efterfrågeflexibilitet eller metoder för att uppnå flexibel elanvändning, flytta 

elanvändningen till annan tidpunkt, samt minska eller öka elanvändningen.  

Flytt av last innebär att en kund flyttar sin elanvändning från en tidpunkt till en annan, t.ex. undvika att använda 

el under höglastperioder och använda el under lågpristimmar. Det kan handla om elanvändning för uppvärmning 
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och varmvattenproduktion eller elbilsladdning. Lastflytt kan tillämpas på aktiviteter som måste genomföras men 

som kan utföras under en annan tidsperiod.  

En kund kan minska sin elförbrukning under höglastperiod, men utan att kompensera för detta senare. Det kan 

handla om industrier som minskar produktionen när elpriset är högt. Villor kan skifta från elvärme till alternativ 

uppvärmning. 

Elanvändningen kan ökas när elpriset är lågt, det kan handla om kunder som alternerar mellan 

uppvärmningsalternativ. När elpriset är riktigt lågt kan det vara lönsamt att använda elpatron för uppvärmning 

om kunden normalt använder biobränsle(12). 

  

4.4 Energilagring 
En metod för att uppnå flexibilitet är lagring av energi. Energilagring är en gammal beprövad metod, lagringen 

kan ske med vattenkraftdammar eller ackumulatortankar för varmvatten. På senare år har batteritekniken blivit 

ekonomiskt intressant(15). Ökad användning av solenergi och vindkraft ställer högre krav på energilagring dels 

för att de är svåra att kontrollera men sol och vind har lägre tröghet, vilket ställer högre krav på reglersnabbhet. 

Ett batterilager kan tillföra energi till nätet för att andra kraftslag skall kunna reglera upp sin produktion(9).     

     

4.5 Effektavgift 
En målsättning med arbetet är att minska kostnaderna som uppstår i samband med import av el till nätet. Dessa 

kostnader kan sänkas på olika sätt genom att reducera effekttoppar. Kostnaderna kan sänkas genom att anpassa 

den avtalade effekten med nätets förbrukning. Då abonnemanget innehåller en avgift för överuttag är det 

önskvärt att hitta en balans mellan effektavgift och avgift för överuttag. Om avtalad effekt sätts över maximala 

effekten så behöver inte någon avgift för överuttag betalas, men den avtalade effekten kommer då att vara 

mycket större än medelvärdet. Avgiften för överuttag debiteras veckovis genom att beräkna medelvärdet av de 

två högsta värdena under en vecka. 

Maximal effekt tas fram för varje vecka, om den maximala effekten är större än avtalad effekt så beräknas 

differensen mellan avtalad och maximal effekt. Överuttaget summeras och den totala kostnaden för överuttaget 

beräknas. Totala affektavgiften beräknas genom att addera årsavgiften med totalkostnaden för överuttaget. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑃𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑 + ∑ 𝑃ö𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑔  (3) 

Där Pavtaladär den avtalade i watt och Pöveruttag är differensen mellan maxeffekt och avtalad effekt. Prisavtalad och 

Prisöveruttag är priset för avtalad effekt respektive överuttag. Beräkningen utförs med olika värden för avtalad 

effekt. Syftet är att hitta avtalad effekt som ger den lägsta totalkostnaden. Beräkningen utförs med priserna i 

bilaga A, endast effektavgifter tas med i beräkningen, de övriga avgifterna påverkar inte valet av avtalad effekt  
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Konsumtionsmönster 
Utifrån mätdata har förbrukningsmönster fastställts för hela elnätet samt de två kundtyperna som undersökts. 

Förbrukningsmönstret har tagits fram genom att beräkna medelvärdet för varje timme. Varje punkt 

representerar medelvärdet fört respektive timme under dygnet. Medelvärdet av alla timvärden från 00 till 01 

under ett år beräknas, sedan beräknas medelvärdet för nästa timme och så vidare. Graferna som har tagits fram 

beskriver därmed hur årsmedelsförbrukningen förändrar sig under dygnets timmar. Tanken med dessa mönster 

är att visa hur förbrukningsvariationen är som funktion av tiden, temperaturen finns inte med i som parameter i 

dessa förbrukningsmönster.  

Mönstret för bostadsområdet i figur 9 innefattar samtliga abonnenter som är anslutna till transformatorn där 

mätningarna utförts. Ett rimligt antagande är att de olika abonnenterna följer ungefär samma mönster.   

 

Figur 9 Uppmätt förbrukningsmönster i bostadsområde. 

 

Det finns två tydliga effekttoppar i bostädernas förbrukning en på morgonen och en på eftermiddagen. I 

mätningarna som gjordes under mars i figur 6 syns en tydligare topp runt 06:00, medelvärdet för ett år är som 

störst runt 9:00. Effekttoppen på morgonen är dessutom plattare i figur 9 jämfört med effektförbrukningen 

under perioden i mars. En orsak till detta kan vara att effekttoppen på morgonen förflyttas under året. 

Elanvändningen är högre under eftermiddagen och mer koncentrerad kring en tidpunkt. Under perioden i mars 

var toppförbrukningen lika stor morgon och kväll, genomsnittsförbrukningen under ett år är dock lägre på 

morgonen och högre på kvällen.  

Förbrukningen för industrin följer ett mer distinkt mönster jämfört med bostadsområdet. Bostäderna har ett 

konsumtionsmönster som varierar med årstiden. Industrin har i det här fallet antingen en låg eller en hög 

förbrukning vilket syns i figur 10 och 12. 
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Figur 10 relativa förbrukningsmönster. 

En förklaring till att förbrukningen har detta utseende beror på att produktion endast pågår dagtid. Aktiviteter 

som är knutna till produktionen svarar för den höga förbrukningen. Resterande tid av dygnet ligger 

förbrukningen på en jämn lägre nivå. I ett hushåll är den totala effektförbrukningen inte kopplad till en specifik 

aktivitet, el används till en mängd olika saker i ett hushåll vilket gör att effektförbrukningen varierar mer steglöst 

under dygnet. Inom bostadsområdet är effektbehovet relativt lågt under året, det är endast under ett fåtal 

timmar som effektbehovet är större än 500 kW. Medelsförbrukningen är 202,3 kW och standardavvikelsen är 

94,75 kW. Effektbehovet ligger därmed för det mesta mellan 100 kW och 300 kW vilket syns i figur 11.       

 

Figur 11 Histogram bostadsområde. 

Förbrukningen är mellan 100 kW och 200 kW i 3300 timmar och 200kW till 300 kW i 2500 timmar. Under 

sommarmånaderna är förbrukningen mer konstant och befinner sig runt 100 kW, det förklarar den högsta 

stapeln i figur 11.  

Figur 12 visar att förbrukningen för Industrin ligger inom två olika områden. Medelförbrukningen är 1781 kW 

och standardavvikelsen 831.3 kW. Medelvärdet är dock missvisande efter som förbrukningen sällan antar detta 

värde.     
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Figur 12 Histogram industri. 

Nätets totala förbrukning har två effekttoppar likt bostadsområdet topparna är inte lika tydliga men de 

sammanfaller med effekttopparna för bostadsområdet. Förbrukningen sjunker inte lika mycket under dagen 

mellan 12-18 som den gör för bostädernas förbrukning. Detta beror på att industrier och företag står för 

effektförbrukningen dagtid. På grund av att effekttopparna inträffar morgon och kväll i samband med 

bostädernas toppar är ett rimligt antagande att bostäderna orsakar detta.  

Effekttoppen på morgonen är större än den på kvällen enligt figur 11. Orsaken till att toppen blir större på 

morgonen kan bero på att både industrin och bostäderna har en hög förbrukning samtidigt. På eftermiddagen 

sjunker effektförbrukningen för industrin i samband med bostädernas ökning. Bostädernas effekttopp infaller 

därmed ej samtidigt med industrins höga förbrukning. 
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5.2 Avtalad effekt 
Figur 13 visar hur stor effektavgiften blir för olika avtalade effektnivåer. Kostnadsberäkningarna är baserade på 

mätvärden från 2016 och 2017, samt 2018 års nätavgift.      

Den mest ekonomiska nivån för avtalad effekt är 32 MW för både 2016 och 2017 enligt figur 13.  Det är enligt 

beräkningen fördelaktigt att avtala effekt något under maximal effekt och tvingas betala avgiften för överuttag. 

Under 2016 var effektförbrukningen större än 2017, dock är nivån på 32 MW lämplig för de båda åren. En viktig 

aspekt är att det är antal veckor med överuttag som påverkar överuttagsavgiften och inte antal timmar. Om 

övertaget varar i exempelvis 30 timmar en vecka debiteras medelvärdet av de två högsta timvärdena. Även om 

överuttaget bara varar i totalt 3 timmar så debiteras samma avgift. Det blir därför dyrare om överuttagen sprids 

över flera veckor. För 2017 är totala effektkostnaden 7 137 000 kr med en avtalad effekt på 39 MW. Om avtalad 

effekt sänks till 32MW blir kostnaden 6 048 408 kr och ger en besparing av effektavgiften på 1 088 591 kr/år. 

Kostnader redovisas i bilaga C. 

 

    

Figur 13. Effektavgift som funktion av avtalad effekt 
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5.3 diskussion 
i analysen av effektförbrukningen syns det att det finns tydliga samband mellan effektförbrukning och 

temperatur detta samband är tydligast för bostadsområdet, men sambandet finns även för nätets totala 

förbrukning. Industrin som har analyserats i detta arbete har en effektförbrukning som inte påverkas nämnvärt 

av temperaturen. Inom industrin är det produktionen som påverkar förbrukningen av elektrisk energi. Inom 

Arvika kommun sker uppvärmningen av industrilokaler huvudsakligen med hjälp utav fjärrvärme, vilket leder till 

att temperaturen inte påverkar förbrukningen i lika stor utsträckning.   

För bostadsområdet påverkar temperaturen medeleffekten, svängningarna i effektförbrukningen som sker 

under ett dygn följer samma mönster oavsett temperatur.  

Effektbehovet för Volvo följer ett mönster som inte förändras så mycket, detta på grund utav att deras 

effektförbrukning beror av produktionen. Under dagen från 8:00 till 16:00 är förbrukningen som störst för Volvo, 

förbrukningen för bostadsområdet är däremot lågt under denna period. 

I dagsläget betalar abonnenterna för mängden överförd energi, det finns därmed ett incitament för 

abonnenterna att sänka sin energiförbrukning. I de flesta fall spelar det ingen roll när abonnenten använder sin 

energi, priset som denne får betala är det samma oavsett när energin används. När energipriset ökar gör detta 

att kunderna investerar i energisnåla apparater och andra energibesparande åtgärder. I Arvika har 

energiförbrukningen minskat de senaste åren, däremot har effektförbrukningen ökat. Utmaningen för många 

nätbolag är att kunna leverera hög effekt under korta perioder. 

I en vila sker förbrukningen normalt enligt ett vist mönster som visats i figur 4. Det finns i nuläget ingen 

anledning för en villaägare att ändra sitt förbrukningsmönster då det inte påverkar kostnaderna. Om 

kostnaderna för en villakund påverkades av effektförbrukningen skulle det finnas ett incitament för att sänka 

effektförbrukningen. Inom bland annat Karlstads elnät tillämpas effekttariff vilket gör det dyrare med en hög 

effektförbrukning(16). 

Industrikunder som har effekttariffer behöver tänka mer på sin maximala effektförbrukning och strävar därför 

efter att ha en så låg effektförbrukning som möjligt. Effektförbrukningen för Volvo är inte konstant under dygnet 

men förbrukningen följer samma mönster och är relativt konstant under dagen, förbrukningen påverkas i stort 

sett utav produktionstakten. Volvo kan i förväg bestämma effektbehovet och därmed abonnera på lämplig 

effekt. 

En dynamisk prissättning kan användas för att styra förbrukningen, om elpriset höjs när effektbehovet är stort 

skulle detta kunna leda till att förbrukningen flyttas till en annan tidpunkt då priset är lägre. Det finns dock vissa 

hinder som gör att detta kanske inte fungerar, förbrukningen sker enligt analysen inte slumpmässigt, utan 

påverkas utav betanden och vanor. Om effektförbrukningen ska förändras så kan det innebära att ett betande 

måste förändras. Detta är kopplat till elenergins värde, kunden kan tänka sig att betala mer om energin har ett 

högt värde för kunden. En intressant tanke är att el kan användas till många olika saker, elenergi kan betraktas 

som en vara men det är inte energin som värdesätts utan arbetet som energin uträttar. Belysning och 

uppvärmning värderas olika mycket, men elenergin kostar lika mycket oavsett vad den används till, därför 

varierar värdet på energin samtidigt som priset är det samma. 
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6 Slutsats 
Det går att sänka effekttopparna men kunderna måste bli medvetna om problemet och motiveras till att 

förändra sin elförbrukning. Teknikutvecklingen spelar en viktig roll, framför allt utvecklingen av styrsystem som 

kan styra ner effektbehovet eller flytta förbrukningen. Även utvecklingen av mätsystem har en stor betydelse. 

Mätsystemen spelar en stor roll i ett smart elnät när kunderna skall debiteras med timpris. Styrbara förbrukare 

står för 65% av den totala förbrukningen i ett hushåll(17). Laststyrning i bostäder skulle därför ha en stor 

potential.  

Genom att försöka optimera den avtalade effekten kan det gå att minska kostnaderna för energiinköp till nätet. 

En sänkning av den avtalade effekten gör dock att man får fler överuttag och det blir därför svårt att bestämma 

kostnaden i förväg. Det kan vara svårt att göra en prognos för kommande effektuttag, men enligt de två senaste 

åren skulle en sänkning av avtalad effekt varit lönsam. 

Området som rapporten berör kommer med stor sannolikhet att bli viktigare i framtiden då fler förnyelsebara 

energikällor ansluts till elnätet.  

7 Framtida arbeten 
Framtida arbeten behöver fokusera mer på antingen produktion eller konsumtion. Noggrannare studier av 

elförbrukningen skulle kunna göras, där man studerar fler förbrukare. Bostäderna står för en stor del av nätets 

förbrukning och det skulle därför vara intressant att analysera olika förbrukare i en bostad. Det hade även varit 

möjligt att lägga större fokus på tekniska detaljer kring mätteknik.  

       

  



20 
 

      

Referenser 
 1.  Vinterns utmaningar [Internet]. Så hanterar vi vinterns utmaningar. 2017 [citerad 21 februari 2018]. 

Tillgänglig vid: https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-marknad/vinterns-utmaningar/ 

2.  Sammanlagring - Energilexikon [Internet]. [citerad 24 april 2018]. Tillgänglig vid: 
http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Sammanlagring 

3.  Månsson H. Elektroteknisk handbok. 3:e uppl. Vol. 1950. Stockholm: Natur och kultur;  

4.  Alfredsson A. Elkraft. 4. uppl. Stockholm: Liber; 2012. 464 s.  

5.  Elnätspriser - Vattenfall Eldistribution [Internet]. [citerad 24 april 2018]. Tillgänglig vid: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/elnatspriser/ 

6.  Nätavgift effektkund [Internet]. [citerad 16 maj 2018]. Tillgänglig vid: 
https://www.arvikateknik.se/sidor/elnat/din-natavgift/natavgift-effektkund.html 

7.  En elmarknad i förändring: är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? [Internet]. Eskilstuna: 
Energimarknadsinspektionen; 2014. Tillgänglig vid: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:747928/FULLTEXT01.pdf 

8.  Balansansvar [Internet]. [citerad 08 maj 2018]. Tillgänglig vid: 
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/balansansvar/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d
&_t_q=balansansvar&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a40c776fe-7e5c-4838-841c-
63d91e5a03c9&_t_ip=192.121.1.150&_t_hit.id=SVK_WebUI_Models_Pages_ArticlePage/_4946516e-
5727-41df-b9f5-2644d512f035_sv&_t_hit.pos=4 

9.  Karlsson D, Nordling A. Svängmassa i elsystemet [Internet]. Stockholm; [citerad 20 april 2018]. Tillgänglig 
vid: https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-el/201606-iva-vagvalel-svangmassa-c.pdf 

10.  Jensen L, Warfvinge C. Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK [Internet]. [citerad 10 
april 2018]. Tillgänglig vid: http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf 

11.  Effektreserv [Internet]. [citerad 17 maj 2018]. Tillgänglig vid: 
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/reserver/effektreserv/ 

12.  Alvehag K. Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet [Internet]. Eskilstuna; [citerad 
14 maj 2018]. Tillgänglig vid: 
https://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%2
02016/Ei_R2016_15.pdf 

13.  MAVRIKAS P, HOLMGREN U. Evaluation of Demand Response Systems for Smart Grids: state of the art, 
value potential and the Hyllie case. Göteborg: Chalmers;  

14.  EI. Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader [Internet]. Ei.se - 
Energimarknadsinspektionen. [citerad 27 april 2018]. Tillgänglig vid: https://www.ei.se/sv/Projekt/Gamla-
projekt/efterfrageflexibilitet-i-det-svenska-elsystemet/senaste-nytt-om-uppdraget-
efterfrageflexibilitet/flexibel-elanvandning-viktigt-for-val-fungerande-elmarknader/ 

15.  EI. Energilager i elnäten – hur funkar det? [Internet]. Ei.se - Energimarknadsinspektionen. [citerad 09 maj 
2018]. Tillgänglig vid: https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyhetsbrev/Energimarknadsinspektionens-Ei-
nyhetsbrev/nyhetsarkiv-ei-nyhetsbrev-2016/energimarknadsinspektionens-ei-nyhetsbrev-nr-7-
2016/energilager-i-elnaten-hur-funkar-det/ 



21 
 

16.  Effektavgift - Karlstads El- och Stadsnät [Internet]. [citerad 16 maj 2018]. Tillgänglig vid: 
http://www.karlstadsnat.se/Elnat/Kund/Priser-och-tariffer/Effekttariff/ 

17.  Mortaji H, Hock OS, Moghavvemi M, Haider. Smart Grid Demand Response Management U sing Internet of 
Things for Load Shedding and Smart-Direct Load Control. 
(https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7731836).  

 



22 
 

Bilagor 

A: Effektabonnemang 

 



23 
 

 



24 
 

B: Effektförbrukning i bostadsområde 2017  

 

C: Effektavgifter vid abonnerad effekt 
Avtalad effekt [kW]  Kostnad 2017 [kr]  Kostnad 2016 [kr] 

              20 000       10 973 417        11 477 084  

              21 000       10 204 894        10 806 084  

              22 000         9 442 394        10 135 084  

              23 000         8 707 122          9 490 894  

              24 000         8 045 965          8 912 435  

              25 000         7 495 516          8 448 927  

              26 000         7 085 465          8 051 415  

              27 000         6 807 696          7 702 800  

              28 000         6 533 196          7 428 298  

              29 000         6 326 268          7 213 650  

              30 000         6 183 735          7 038 850  

              31 000         6 086 190          6 937 429  

              32 000         6 048 409          6 913 517  

              33 000         6 113 968          6 944 017  

              34 000         6 233 959          6 974 517  

              35 000         6 405 000          7 005 017  

              36 000         6 588 000          7 062 601  

              37 000         6 771 000          7 148 551  

              38 000         6 954 000          7 240 051  

              39 000         7 137 000          7 331 551  

              40 000         7 320 000          7 438 468  

              41 000         7 503 000          7 560 468  

              42 000         7 686 000          7 708 029  

              43 000         7 869 000          7 869 000  

              44 000         8 052 000          8 052 000  
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