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Sammanfattning 
I Sverige ställs allt större effektrelaterade krav på både distribution och produktion av el, krav som 

förväntas öka i framtiden. Genom att kunderna är flexibla i sin efterfrågan kan den effekt som elsystemet 

är dimensionerat för minskas, vilket sänker kostnaderna för investeringar i bland annat elnät och spetslast. 

Dessutom kan utnyttjandegraden av variabla förnyelsebara energikällor öka, vilket har positiva 

ekonomiska och miljömässiga effekter.  

Den största potentialen för flexibel efterfrågan på el i Sverige finns i småhus med elberoende 

uppvärmning. Genom att styra uppvärmningen smart kan stora samhällsekonomiska vinster göras utan att 

inomhuskomforten påverkas. Beroende av byggnadens tekniska egenskaper och uppvärmningssystemets 

typ, skiljer sig den tillgängliga styrbara effekten, och tiden en styrning kan pågå mellan olika byggnader. 

Energimarknadsinspektionen anser att ett hinder mot ökad efterfrågeflexibilitet i Sverige är att kunskapen 

om den tillgängliga potentialen för varje slutkund är låg. Detta gör det svårare för både slutkunder, 

energitjänsteföretag och elnätsbolag att beräkna de nyttor som finns med att installera styrutrustning av 

värmesystem hos specifika kunder.  

Denna uppsats syftar därför till att undersöka möjligheterna till att uppskatta en byggnads potential för 

styrning av värmelaster, utifrån data på elförbrukning och utomhustemperatur. 

För att uppfylla syftet studerades först relevant teori inom området och tidigare arbeten med att, utifrån 

elförbrukning, uppskatta slutkunders möjlighet till efterfrågeflexibilitet. Därefter togs en egen metod fram 

för att uppskatta en byggnads potential för styrning av värmelaster, utifrån data på elförbrukning och 

utomhustemperatur. Slutligen analyserades 172 slutkunder i Trondheimsregionen, vilka var kategoriserade 

som hushåll, utifrån den framtagna metoden.  

Arbetet resulterade i en metod som utgår från en så kallad energisignatur, vilken grundas på sambandet 

mellan utomhustemperatur och elförbrukning. Genom detta ges en god uppfattning om effektbehovet för 

uppvärmning vid olika utomhustemperaturer vilket alltså gör det möjligt att beräkna den tillgängliga 

styrbara effekten. Denna metod gör det också möjligt att bestämma om en byggnad har elberoende 

uppvärmning eller ej.  

Tiden som en styrning är möjlig att genomföra är beroende av hur stort energiunderskott som kan skapas i 

byggnaden utan att inomhuskomforten sjunker. Detta beror av hur mycket termisk energi som kan lagras i 

byggnaden och hur välisolerad den är, vilket beskrivs som byggnadens värmetröghet. Intressanta samband, 

som skulle kunna användas för att bestämma värmetrögheten hos byggnader identifierades, då tidigare 

dags utomhustemperatur konstaterades ha stor påverkan på uppvärmningsbehovet hos flera av de 

analyserade byggnaderna. En byggnad med stor värmetröghet ska i teorin ha en stor påverkan av tidigare 

dags utomhustemperatur. Detta samband kunde dock inte valideras eftersom den data som analyserats var 

anonymiserad, varför de beräknade nyckeltalen inte kunde kopplas till olika byggnaders tekniska 

egenskaper.  

Inte heller byggnadens typ av uppvärmningssystem och värmedistributionssystem gick att bestämma i 

analysen. Detta kan påverka både potentialen för styrning av värmelaster, då vissa system är mer lämpade 

för styrning än andra, samt kostnaderna för att installera styrutrustning. En annan felkälla i metoden är att 

uppvärmningen behöver vara i linje med det faktiska uppvärmningsbehovet för att det ska vara möjligt att 

dra korrekta slutsatser om påverkan från tidigare dags utomhustemperatur.  

Av de 172 analyserade byggnaderna beräknades den styrbara effekten för 79 stycken, då övriga byggnader 

antingen saknade elberoende uppvärmning eller ansågs ha ett för osäkert samband mellan 

utomhustemperatur och elanvändning för att kunna inkluderas i beräkningarna.  Det kunde konstateras att 

15% av de analyserade byggnaderna stod för över hälften av den tillgängliga styrbara effekten i 

byggnadsbeståndet. Detta visar på vikten av att identifiera de kunder som har störst potential.  



Abstract 
In Sweden there is an increasing load on the effect related capacity of the electricity system, affecting both 

the distribution and production of electricity. If the customers are flexible in their demand of electricity, 

the electricity system can be dimensioned for a lower effect, reducing the investment costs in for instance 

the electricity grid and peak power plants. The utilization of variable renewable energy can also be 

increased creating both economic and environmental benefits.  

The largest potential of flexible electricity usage in Sweden lies in houses heated with electricity. By smart 

management of the space heating, large economic benefits can be achieved without sacrificing indoor 

comfort. Depending on the technical characteristics of the building and the type of space heating, the 

controllable effect and the time the heating can be reduced, differs between different buildings. The 

Swedish Energy Market Inspection considers lack of information of the potential of each customer as a 

barrier for increased demand response in Sweden. As it makes it harder for both electricity customers, 

energy service companies and network operators to calculate the benefits of installing space heating 

management systems at specific customers.  

Therefore, the purpose of this thesis is to examine the possibilities of assessing the potential of space 

heating management in a building, by analyzing electricity usage and outdoor temperature. 

In order to do this relevant theory was studied as well as earlier work on estimating the potential for 

demand response from electricity usage. Then a method for assessing the potential of space heating 

management in a building, by analyzing electricity usage and outdoor temperature, was developed. Finally, 

172 customers in the Trondheim region, categorized as households, were analyzed with the developed 

method 

The work resulted in a new method based on the relationship between outdoor temperature and electricity 

usage. This gives a good idea of the space heating effect at different temperatures which makes it possible 

to calculate the controllable effect. The method also makes it possible to decide whether or not a building 

is heated with electricity. 

The time period of heating reduction is dependent on how large energy deficit that could be created in the 

building without affecting indoor comfort. This depends of how much thermal energy that can be stored 

in the building, as well as the insulation grade, which is described as the thermal inertia of the building. 

Interesting connections, which could be used to decide the thermal inertia of buildings, have been 

identified as the outdoor temperature of yesterday seems to have a large effect on required space heating 

in several of the analyzed buildings. A building with a large thermal inertia should in theory be more 

affected by the outdoor temperature of the previous day. This connection couldn’t be validated as the 

analyzed data was anonymized, making it impossible to connect the calculated metrics of different 

buildings to their technical characteristics.  

Neither the type of space heating or the heat distribution system could be decided in the analysis. This 

could affect both the potential of space heat management, as certain systems are more suitable for this 

than others, as well as the cost of installing management systems. Another source of error in the method is 

that the space heating must be in line with the actual heating need, in order to make correct conclusions 

on the impact of the outdoor temperature of the previous day. 

Of the 172 analyzed buildings the controllable effect was calculated for 79 buildings, as remaining 

buildings either lacked electrical space heating or had an uncertain relationship between electricity use and 

outdoor temperature. It could be concluded that 15% of the analyzed buildings accounted for more than 

half of the controllable effect in the building stock. This shows the importance of identifying the 

customers with the largest potential.   
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Terminologi 
 

Ei: Energimarknadsinspektionen 

kW: kilowatt 

kWh: kilowattimmar 

SvK: Svenska Kraftnät 

IEA: International Energy Agency 

Småhus: Mindre bostadshus, exempelvis villor eller fritidshus. 

Variabel elproduktion: Elproduktion vars effekt inte går att kontrollera till följd av naturliga variationer i 

okontrollerbara faktorer, såsom väder.  

Aggregator: Större aktör, exempelvis i form av ett energitjänsteföretag, som administrerar 

efterfrågeflexibilitet från flera mindre aktörer 

Volatilitet: Beskriver hur mycket priset på en finansiell tillgång varierar, i denna rapport används begreppet 

med avseende på elpriset.  
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1. Inledning 
I detta kapitel inleds rapporten och i introduktionen ges läsaren en inblick i bakgrunden till varför arbetet har valts att 

genomföras. Efter introduktionen presenteras rapportens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts i arbetet. 

1.1 Introduktion 
I takt med att det svenska elsystemet förändras, för att möta framtidens utmaningar och krav på minskat 

klimatavtryck, skapas behov av förändringar. En ökad andel variabel elproduktion ställer större krav på 

reglerresurser för fortsatt stabil frekvenshållning samt för att de förnybara energikällorna ska kunna 

utnyttjas så optimalt som möjligt. En större andel okontrollerad elproduktion ökar också risken för 

effektbrist. Även i elnätets infrastruktur behöver investeringar göras i form av underhåll, för att möta ökad 

efterfrågan i vissa regioner och hantera ökande mikroproduktion. (Ei, 2016c) 

Efterfrågeflexibilitet, alltså att elkunderna anpassar efterfrågan till rådande produktion, kan bidra till att 

lösa dessa utmaningar. Både industrikunder och hushållskunder kan bidra med efterfrågeflexibilitet där 

hushållskundernas flexibilitet idag är en i princip helt outnyttjad resurs. Den största potentialen för 

efterfrågeflexibilitet, för detta kundsegment, ligger i att utnyttja värmetrögheten i byggnader, med 

elberoende uppvärmning, för att kunna styra värmelasterna efter behov och utan komfortminskning. 

Enligt Ei (2016c) kan upp till 5000 MW frigöras vintertid vid fullt utnyttjad efterfrågeflexibilitet för 

hushåll, vilket kan innebära årliga nyttor på omkring 1750 miljoner kronor. (Ei, 2016c) 

Att bidra till att effekttoppar minskas är också positivt ur en miljösynpunkt, då fossil kraftproduktion 

används för att hantera ökad efterfrågan. (Henning & Trygg, 2008) 

Ett av de hinder för efterfrågeflexibilitet som Ei (2016c) identifierat är att kunskapen om potentialen för 

flexibilitet i varje hushåll är låg. Potentialen skiljer sig beroende på byggnadens uppvärmningssystem, 

konstruktion och de boendes vanor. En kartläggning av kundernas flexibilitetspotential skulle kunna 

hjälpa kunden, ett energitjänsteföretag eller ett elnätsbolag att uppskatta vilka nyttor som finns med att 

installera styrutrustning i specifika hushåll.  (Ei, 2016c) 

En sådan kartläggning skulle också leda till att hushållen med störst potential enkelt kan identifieras och 

därmed skapa möjligheter för effektivare styrmedel och affärsåtgärder. (Dyson, et al., 2014) 

I takt med att smarta elmätare installeras hos alla lågspänningskunder, till följd av lagstadgade krav, 

kommer mätvärden med hög upplösning att finnas. Dessa kommer också att vara tillgängliga för tredje 

part i den elmarknadshubb som ska vara operativ från 2021. (Ei, 2016c) 

Mätvärden från smarta mätare gör möjligt att få information om olika kunders potential för 

efterfrågeflexibilitet (Energiforsk, 2017). En fördel med att analysera redan tillgänglig data för att ta reda 

på flexibilitetspotentialen, är att ingen handpåläggning och kundkontakt behöver ske, vilket leder till 

minskade kostnader och eliminerar problem med exempelvis låg svarsfrekvens på enkäter. 

Utifrån denna bakgrund är det därför intressant att undersöka vilka slutsatser som kan dras om olika 

hushålls potential för styrning av värmelaster, utifrån timvärden på elförbrukning och utomhustemperatur. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att bidra till att kunskapen om individuella hushålls möjligheter till 

efterfrågeflexibilitet förbättras. Så att olika aktörer enklare ska kunna utnyttja den tillgängliga potentialen 

och på så vis göra nytta för elsystemet. 

Målet med arbetet är att ta fram en metod som kan användas för att beräkna den tekniska potentialen för 

styrning av värmelaster i byggnader, med hjälp av väderdata och data över elförbrukning från byggnaden. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur kan en metod utformas för att illustrera eventuella samband mellan utomhustemperatur och 

elanvändning i byggnader? 

• Är det möjligt att uppskatta en byggnads värmetröghet endast utifrån timvärden på elanvändning 

och utomhustemperatur? 

• Kan potentialen för styrning av värmelaster beräknas eller uppskattas genom kunskap om dessa 

samband? 

• Hur kan potentialen för styrning av värmelaster redovisas? 

• Hur skiljer sig potentialen för styrning av värmelaster mellan olika byggnader? 

• Vilka parametrar och data påverkar osäkerheten i resultatet? 

 

1.4 Avgränsningar 

• Flexibilitetsform 

Den huvudsakliga potentialen för efterfrågeflexibilitet i hushåll finns i styrningen av byggnadens 

uppvärmning. En viss potential finns även i styrning av varmvattentank, hushållsel och vid 

tillgången på batterier i hem eller elbil. I denna rapport analyseras endas potentialen i byggnadens 

uppvärmningssystem. 

• Kundtyp 

Data finns tillgänglig för olika typer av kunder. Eventuellt kan metoden behöva specialanpassas 

för att kunna användas på olika typer av kunder eftersom exempelvis skolor har ett elbehov som 

varierar beroende på säsong och veckodag. Hushållskunder är den prioriterade 

konsumentgruppen att undersöka. 

• Väderpåverkan 

Inte bara utomhustemperaturen påverkar uppvärmningsbehovet för en byggnad utan även vind, 

solinstrålning och nederbörd. Detta kommer inte att studeras då denna påverkan dels är 

underordnad utomhustemperaturen, men också för att det inte går att bestämma om den 

undersökta byggnaden är exponerad för sol och vind på grund av anonymiserade mätdata. Under 

vintern där efterfrågeflexibilitet är mest efterfrågat är också påverkan från solinstrålning 

begränsad.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel ger inledningsvis en översiktlig bild av elmarknadens aktörer. Därefter sker en längre redogörelse över 

förändringar i det svenska elsystemet som har skett eller förväntas ske i framtiden, och vilka utmaningar detta förväntas 

skapa. Slutligen redogörs och förklaras begreppet efterfrågeflexibilitet, hur detta kan bidra till att hantera de utmaningar som 

väntar, och hur informationsbrist hindrar aktivering av den potential för efterfrågeflexibilitet som finns tillgänglig. 

 

2.1 Elmarknaden 
Elmarknaden består av ett flertal aktörer med olika funktioner. Elproducenter producerar el vilken sedan 

distribueras vidare till elanvändaren via elnätet, som förenklat är uppbyggt enligt Figur 1. Stamnätet ägs av 

staten, förvaltas av Svenska kraftnät (SvK), och kan beskrivas som en motsvarighet till elens motorvägar. 

Stamnätet kopplar ihop elproducenter, regionnät och elnät för kringliggande länder.  

 

 

 

Figur 1: Översikt över hur den svenska elmarknaden är uppbyggd, blåa linjer visar det fysiska flödet av el, röda linjer visar det finansiella flödet. 

Inspirerad av (SvK, 2017b) 

Elsystemet måste hela tiden vara i balans vilket innebär att produktion och konsumtion av el i realtid 

behöver vara exakt lika. Det övergripande systemansvaret för driftsäkerhet och balanshållning av 

elsystemet innehas av SvK. Utöver detta är varje elhandlare skyldig att balansera sitt inköp av el mot dess 

kunders förbrukning. (Svensk Energi, 2017) 

Elproducenter 

Elproducenten definieras som en aktör som producerar el och för in den i nätet. Elproducenten har avtal 

med både elnätsföretag och elhandelsföretag. (Svensk Energi, 2017) 

Elhandelsföretag 

Elhandelsföretaget fungerar som en mellanhand mellan elproducent och elkonsument. Elanvändare köper 

el av elhandelsföretag vilka handlar med elproducenter och andra elhandelsföretag genom elbörsen Nord 

Pool Spot (NPS). (Svensk Energi, 2017) 
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Elanvändare 

Elanvändare är de som använder och tar ut el från elnätet, dessa har ett kontrakt med ett elhandelsföretag 

som bestämmer elpriset. Elanvändare har möjlighet att köpa sin el från flera olika elhandlare. 

Elanvändaren betalar också det lokala elnätsföretaget för utnyttjande av elnätet. Ägaren av nätet har lokalt 

monopol och det finns således ingen möjlighet för elanvändaren att välja elnätsleverantör. (Svensk Energi, 

2017) 

Användarens elnätsavgift beror av den nättariff som nätägaren har utformat för kunden. För småhus 

består vanligtvis tariffen av en fast avgift, kopplad till storleken på huvudsäkringen, och en rörlig del som 

beror av mängden överförd el, detta kallas säkringstariff. En annan typ av tariff är Tidstariffer vilka ger 

kunden incitament att flytta elanvändningen till en annan tidpunkt. Effekttariffer baserar delar av avgiften på 

kundens maximala effektuttag vilket uppmuntrar kunden att jämna ut sin förbrukning för att minska 

effektuttaget. (Ei, 2010) 

2.1.1 Svenska kraftnät 

Det svenska stamnätet förvaltas av Svenska Kraftnät (SvK), vilket är en statlig myndighet. SvK fungerar 

även som systemoperatör vilket innebär att de har ett ansvar för att kraftbalansen upprätthålls i realtid, 

samt för driftsäkerheten i elnätet. SvK ansvarar också för balansmarknaden samt har i uppdrag att 

upphandla landets effektreserv. (Ei, 2016c) 

2.1.2 Elnätsföretag 

Regionnäten transporterar el mellan stamnät och lokalnät eller ibland direkt till större kunder. Lokalnätet 

transporterar el till elanvändare inom ett avgränsat område. (Svensk Energi, 2017) 

För att uppföra och driva en starkströmsledning i ett område krävs ett tillstånd (SFS 1997:857). 

Tillståndet, som även kallas nätkoncession kan ej ges om det i det aktuella området redan finns en 

nätkoncession sedan tidigare (SFS 1997:857). Som en följd av detta är ägandet av elnät ett lokalt monopol 

för det område som nätkoncessionen gäller. Ei reglerar därför nätägarnas verksamhet för att säkerställa att 

elnätets avgifter är skäliga objektiva och icke-diskriminerande (Ei, 2012). Ei definierar nätägarnas 

intäktsram vilken bestämmer vilka kostnader som är skäliga att kräva in från kunder för att bedriva 

nätverksamheten, samt vilken avkastning på kapital som är rimlig (Ei, 2012).  

Intäktsramen bestämmer värdet på den maximala intäkten som nätägaren får ha under en fyraårsperoid. 

Storleken på intäktsramen beror av företagets kostnader för att bedriva verksamheten med en marginal för 

att ge en skälig avkastning. Nätägaren har olika kostnader för att bedriva verksamheten. Dessa består dels 

av kapitalkostnader för avskrivningar på anläggningstillgångar, och reella kostnader. (Ei, 2016b) 

De reella kostnaderna delas sedan upp i påverkningsbara och icke-påverkningsbara kostnader. Icke-

påverkningsbara kostnader överförs till kunden i form av elnätsavgiften. Påverkningsbara kostnader har 

ett effektiviseringskrav för att uppmuntra en effektiv nätdrift eftersom konkurrens saknas på marknaden. 

(Jonsson,D; Pandur, S, 2012) 

Vid överföringen av el i näten uppkommer förluster, till följd av fysikaliska begränsningar, som nätägaren 

måste ersätta (Svensk Energi, 2017).Nätägaren har också kostnader mot det överliggande regionnätet 

vilket till stor del är beroende av hur stort effektuttag som abonneras. Detta beror av den effekt som krävs 

för att kunna försörja alla kunder när elanvändningen är som störst, vanligtvis under kalla vinterdagar. Ett 

överskridande av den abonnerade effekten debiteras med en straffavgift (Vattenfall, 2017). Vanligtvis 

väljer lokalnätsägare att abonnera på en större effekt än det förväntade maximala effektuttaget för att 

minska risken för att den abonnerade effekten ska överskridas (Nilsson & Samuelsson, 2015). Samtliga 

dessa kostnader anses icke-påverkansbara (Ei, 2015b). 

Att elnätets avgifter är objektiva och icke-diskriminerande innebär att de avgifter som tas ut från kunden 

måste spegla kostnaden för den kundkategorin och att kunder inom samma kategori inte får gynnas före 

andra. Detta innebär att närliggande kunder inom samma kategori, exempelvis privata villor, inte får ha 

olika utformning av elnätsavgifterna. (Ei, 2016c) 



5 
 

2.1.3. Balansansvariga 

För att upprätthålla balansen i elsystemet krävs att inmatningen av el alltid är lika stort som uttaget. Därför 

kräver ellagen att det finns en balansansvarig för varje uttagspunkt och inmatningspunkt i nätet. Detta 

balansansvar kan elhandelsföretaget välja att antingen ha själv, eller köpa som en tjänst av ett annat 

företag. För att bibehålla balans handlar det balansansvarige företaget på balansmarknaden och balanserar 

sina inköp mot den förbrukning som företaget har ansvar för. (Svensk Energi, 2017) 

Balansmarknaden innehåller marknadsplatser för både automatiska och manuella reserver. De automatiska 

reserverna upphandlas av SvK medan de manuella reserverna upphandlas på den nordiska 

reglerkraftmarknaden där balansansvariga lämnar bud på upp och nedreglering fram till 45 minuter före 

leveranstimmen. Regleråtgärderna kan vara i form av förändrad produktion eller förändrad förbrukning, 

där de billigaste regleråtgärderna aktiveras först. (Ei, 2016) 

2.1.4. Energitjänsteföretag 

Energitjänst är ett relativt brett begrepp men kan enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv beskrivas som: 

”den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik och/eller åtgärder, 

som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls 

på grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattad 

förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar”  (OJ L 315, 2012) 

Elnätsföretag är sedan 2014 skyldiga att lämna ut slutkonsumenters mätdata till energitjänsteföretag om 

kunden begärt det, något som förväntas skapa möjligheter för nya former av energitjänster (EIFS 2014:7). 

Exempelvis kan en aggregator sluta avtal med flera kunder och erbjuda deras samlade förbrukningsresurser 

till marknaden. (NEPP, 2014).  

2.2 Förändringar i elsystemet 
Elsystemet och elmarknaden står inför stora förändringar vilka förväntas öka komplexiteten i systemet. 

Detta beror dels på en större andel variabel elproduktion, dels på grund av nya installationer hos 

slutkunderna men också till följd av förändrade regleringar. 

Nedan redovisas ett antal aspekter som förväntas påverka elsystemet i framtiden. 

2.2.1 Elproduktion 

Sveriges elproduktion bestod 2015 av 47% vattenkraft, 34% kärnkraft, 10% vindkraft och 9% övrigt. 

Noterbart är att mängden producerad vindkraft ökat med 65% jämfört med 2013 och mängden kärnkraft 

minskat med 15%. Detta illustreras även i Figur 2 som visar mängden producerad el i Sverige fördelad på 

olika energislag mellan 1970-2015. (Energimyndigheten, 2017) 

 

 



6 
 

 

Figur 2 Årlig elproduktion i Sverige fördelat på energislag mellan 1970-2014 (Energimyndigheten, 2017) 

Till följd av de olika kraftslagens karakteristik varierar användningsområdet för dessa. Kärnkraft är en 

stabil planerbar produktionsform som ej är beroende av okontrollerbara faktorer som väder och kan 

därmed generera en konstant och förutbestämd mängd el. Dock finns en tröghet i det tekniska systemet 

som innebär svårigheter och ekonomiska nackdelar att snabbt förändra elproduktionen i dagens svenska 

kärnkraft. Kärnkraften och även övrig värmekraft och kraftvärme fungerar därför som baslast och har en 

relativt konstant elproduktion. Vindkraften utnyttjas maximalt men till följd av naturliga variationer i 

vindhastigheter varierar mängden producerad el okontrollerat. Variationer i efterfrågan och produktion 

från övriga produktionsslag hanteras av vattenkraften som snabbt och kraftigt reglerar elproduktionen. 

(Energimyndigheten, 2014) 

Efterfrågan på el styr hur mycket el som produceras i det nordiska kraftsystemet. Enligt traditionell 

ekonomisk teori kommer priset på el bestämmas av skärningen mellan efterfrågekurvan och 

utbudskurvan. Utbudskurvan ges av produktionskostnaden på marginalen för de olika kraftslagen i 

systemet. De kraftslag som har lägst rörlig produktionskostnad kommer aktiveras först och 

bränslebaserade produktionsformer, som har högre rörlig produktionskostnad till följd av 

bränslekostnader, kommer aktiveras sist. Detta illustreras i Figur 3. (Henning & Trygg, 2008) 
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Figur 3: Ungefärliga produktionskostnader för olika former av elproduktion i Norden i förhållande till varandra. Inspirerad av (Ei, 2017b) 

Till följd av hur efterfrågan varierar och hur leveransförmågan från billiga produktionsslag förändras 

kommer elpriset att variera. Historiskt har variationen (volatiliteten) på elpriset i Norden varit låg jämfört 

med övriga Europa till följd av den stora mängden vattenkraft i Norden, vilken är en billig reglerkraft och 

därmed verkar utjämnande på elpriserna. (Gåverud, et al., 2010) 

Vind och solkraft ingår i en kategori av elproduktion som kallas variabel elproduktion till följd av att den 

möjliga produktionen är beroende av yttre förutsättningar så som väderlek och därmed varierar 

okontrollerat. Om elproduktionen i ett system består av en betydande andel variabel elproduktion 

kommer dess cykliska effekter att påverka elsystemet. Exempelvis skapas utmaningar med balanshållning 

samt leveranssäkerhet vid tillfällen där vädret inte är gynnsamt men efterfrågan på el är hög. Dessutom 

kommer ett stort utbud av elproduktion med låga rörliga kostnader att påverka priserna på el. Detta 

påverkar också intjäningsförmågan för sol och vind eftersom priserna när dessa kraftslag producerar som 

bäst blir låga. Detta fenomen kallas kannibalisering och uppkommer exempelvis då överföringskapaciteten 

till kringliggande nät är så pass dålig, och överproduktionen av el så stor att elpriserna i vissa perioder blir 

låga eller negativa, alltså att konsumenten får betalt för att konsumera el. Anledningen till att 

producenterna inte ställer av vindkraften är att den är subventionerad vilket gör det lönsamt att producera 

el trots att marknadspriset är negativt. (Ei, 2016c) 

Kostnaderna för solel förväntas enligt IEA (2016) sjunka med 40-70% till år 2040 och för landbaserad 

vindkraft med 15-25% under samma period, vilket leder till att variabla energikällor förväntas stå för 

huvuddelen av Europas elproduktion år 2030. Noterbart är att Liebrich (2017) kritiserat IEA för att 

notoriskt underskattat utvecklingen av förnyelsebar elproduktion. 

Att enbart ta hänsyn till produktionskostnaden för el ger dock inte hela sanningen om ett produktionsslags 

konkurrenskraft. 1kWh el är visserligen alltid av samma storlek och kvalité, men eftersom varje 

producerad kWh måste förbrukas i realtid innebär det att värdet av samma mängd el varierar med 

tidpunkten. Enligt Hirth (2016) påverkas marknadsvärdet för vindenergi av kraftslagets marknadsandelar. 

Vid 30% vindkraft i Sverige minskar marknadsvärdet med mer än 15%. Detta kan jämföras med Tyskland 

där samma marknadsandel sänker marknadsvärdet för vindkraft med 30%.  
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Skillnaden mellan dessa länder ligger i att Sverige har en stor mängd vattenkraft vars reglerförmåga bidrar 

till att minska värdeförlusten hos vindkraften. 

Hirth (2016) menar vidare att en ökad överföringskapacitet mellan länderna initialt skapar sämre 

intjäningsförmåga för vindkraft i Sverige eftersom en stor produktion av tysk vindkraft kannibaliserar på 

den svenska vindkraften. Vid stora marknadsandelar för vindkraft i länderna kommer en utbyggnad av 

överföringskapaciteten dock bidra till att marknadsvärdet höjs då geografiska skillnader i vindhastigheter 

bidrar till att jämna ut produktionskurvan. (Hirth, 2016) 

Kärnkraft 

Kärnkraften stod för 34% av Sveriges elproduktion år 2015 (Energimyndigheten, 2017). I 

energiöverenskommelsen 2016 beslutades att kärnkraften inte kommer att avvecklas och att nybyggnation 

på befintliga platser är tillåten för maximalt tio reaktorer, däremot kommer inga subventioner för 

kärnkraften att ges. Det har dock beslutats att fyra reaktorer ska avvecklas till 2020. (Regeringen, 2016) 

Då tillstånds och byggprocessen för kärnkraftverk är komplicerad kan ny kärnkraft tidigast vara klar 2027 

(Energimyndigheten, 2015c).  

Det är alltså tillåtet att bygga nya kärnkraftverk men investeringen anses riskabel både utifrån ekonomiska 

och politiska skäl. Detta gör att ett svenskt elsystem sannolikt kommer ha mindre andel kärnkraft och 

större andel förnybar elproduktion i framtiden. (Energimyndigheten, 2015c) 

Enligt Ei (2016c) skapar en utfasning av kärnkraften mer volatila elpriser så länge överföringskapaciteten 

inom landet och till angränsande länder inte förstärks, dessutom kommer effektbalansen att ansträngas, 

framförallt i de södra delarna av Sverige. Fritz (2013) menar också att en utbyggd överföringskapacitet till 

Tyskland kommer skapa större prisvolatilitet då volatiliteten på den tyska marknaden är betydligt högre än 

den svenska.  

Den svenska effektreserven var ursprungligen tänkt att avvecklas år 2020. Eftersom andelen planerbar 

elproduktion i nätet förväntas minska, och alternativa lösningar i dagsläget inte anses kunna kompensera 

för effektreserven, har denna beslutat förlängas fram till år 2025 (Regeringen, 2016b).  

2.2.2 Mikroproduktion  

Priserna på solpaneler har som nämnts i avsnitt 2.2.1 sjunkit kraftigt de senaste åren. I Sverige har även 

subventioner av solpaneler införts, som borttagandet av avgifter för inmatning och mätarbyte, samt 

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (Energimyndigheten, 2015c). År 2017 beslutades även 

att solinvesteringsstödet ska ökas till 30% av investeringskostnaden för hushåll som installerar solceller på 

taket (Regeringen, 2017). Detta har lett till ett ökat intresse för egenproduktion av solel där installationerna 

ökat kraftigt (E-on, 2017). Vid överproduktion är det också tillåtet att sälja el vidare ut på nätet. 

(Vattenfall, 2017b) 

En ökad mängd mikroproduktionsanläggningar kommer ställa elsystemet inför nya utmaningar. 

Exempelvis kan spänningstoppar inträffa vid hög solelsproduktion och liten efterfrågan i det lokala nätet. 

Detta begränsar hur stor mängd elproduktion som är möjligt att ansluta till distributionsnätet. 

Distributionsnäten kan även utsättas för dubbelriktade effektflöden och hög spänning. Rätt hanterat kan 

dock mikroproduktion skapa möjligheter eftersom produktionen befinner sig närmare konsumtionen 

vilket rent principiellt är eftersträvansvärt. På så sätt minskar nämligen förlusterna i nätet samt beroendet 

av tillförd el från överliggande nät. Produktionen av solel sker på dagtid och matchar därför konsumtion 

från industrier relativt bra, dessutom kompletterar den delvis vindkraft eftersom vindhastigheterna 

generellt är lägre vid högtryck där solsken är vanligt. (Energimyndigheten, 2015c) 

Om belastningen i elnätet kan jämnas ut vid extremsituationer kan mer mikroproduktion anslutas (NEPP, 

2014b). 
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2.2.3 Elfordon 

IEA (2016) förväntar att mängden elbilar i världen ökar från 1,3 miljoner år 2015 till 30 miljoner 2025 och 

150 miljoner år 2040. Detta innebär att mängden elbilar i Sverige också bör förväntas öka drastiskt. För att 

uppnå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 krävs det enligt SOU (2014) en miljon 

rena elbilar och laddhybrider. 

Elbilar laddas med höga effekter och laddning sker ofta kvällstid när övrig elanvändning i hushåll är stor. 

Detta kan skapa oönskade effekttoppar vilket belastar lokalnätet och kan leda till att det måste 

dimensioneras för ett högre effektbehov. NEPP (2014) bedömer att 30% av dagens lokalnät kan behöva 

förstärkas för att klara ökade effekttoppar vintertid. Men en ökad andel elbilar behöver inte bara vara en 

nackdel eftersom bilarna innehåller batterier som förutom att laddas för bilkörning kan utnyttjas för att 

laddas och laddas ur för att gynna elsystemet. (NEPP, 2014b) 

2.2.4 Elnätet 

Det svenska regional och lokalnätet expanderade kraftigt för 40–50 år sedan, något som leder till att en 

stor del av elnätet innehåller gamla komponenter som behöver bytas ut. Dessutom ökar 

investeringsbehovet med ökad urbanisering då nätet i städerna behöver byggas ut. Till detta kommer ett 

förväntat utökat effektbehov till följd av mikroproduktion och elbilsladdning. (IVA, 2016) 

Stamnätet behöver förstärkas för att ansluta ny elproduktion där vindkraft. Vindkraften byggs ofta i Norra 

Sverige där tillgången på vattenkraft är god, men efterfrågan är låg. Därför behöver överföringskapaciteten 

till södra Sverige förstärkas för att kunna överföra mer el till kunderna. Detta behov förstärks av att 

behovet av överföringskapacitet av reglerkraft från norra Sverige till utlandet förstärks när integrationen 

med marknader utanför norden förbättras. Detta medför såklart även en kostnad för länkarna till utlandet. 

Slutligen behöver en stor mängd anläggningar bytas ut då dessa närmar sig sin tekniska livslängd. SvK 

bedömer att omkring 4 miljarder kronor kommer att behöva investeras årligen i stamnätet 2018–2020 och 

över 6 miljarder kr årligen 2021-2025. (SvK, 2015c) 

För Sveriges grannland Norge förväntas behovet av nätinvesteringar 2016–2025 uppgå till 140 miljarder 

NOK. Den största andelen (50–70 miljarder NOK) går till stamnätet, ca 50 miljarder krävs för lokalnätet 

och ca 30 miljarder för regionalnätets förstärkning.  10 miljarder NOK krävs också för investeringar i 

smarta elmätare. (NVE, 2016) 

Förändrad intäktsram  

EU beslutade år 2012 ett nytt energieffektiviseringsdirektiv vilket implementerades i Sverige 2014. Detta 

ledde till ett tillägg i ellagens 5e kapitel enligt nedan: 

”När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt 

med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad 

som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten, får 

meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet”.  (SFS 1997:857, ) 

Ei (2015) har därför formulerat en föreskrift som ska verka för ett mer effektivt utnyttjande av elnätet och 

gäller för perioden 2016-2019. I denna föreskrift delas nätförlusten upp i påverkbara och opåverkansbara 

kostnader. För att beräkna de påverkansbara kostnaderna används den procentuella andelen nätförluster i 

förhållande till mängden uttagen energi. Detta eftersom nätförlusterna ökar vid överföring av mer energi. 

Sänkta förluster i förhållande till den egna historiken ger ett tillägg på intäktsramen. Även utjämning av 

nätets belastning belönas med ett tillägg på intäktsramen eftersom en utjämning av belastningen leder till 

stora nyttor och sänkta kostnader. Om effekttoppar kapas kan tex ytterligare elproduktion eller 

uttagskunder anslutas utan att kapacitetsinvesteringar behöver göras. En jämnare belastning leder också till 

att nätförlusterna minskar. Dessutom leder en utjämnad belastning till att den abonnerade effekten till 

överliggande nät kan sänkas. (Ei, 2015) 
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Mikronät 

Ett alternativ till att förstärka överföringskapaciteten till ett lokalnät är att istället utforma ett mikronät 

som antingen är helt eller delvis avkopplat från kringliggande nät. Detta sänker belastningen på 

infrastrukturen som överför el till nätet och kan därmed vara ett kostnadsriktigt alternativ till att investera i 

traditionell infrastruktur. I många länder är också strömavbrott relativt vanliga och då är mikronät ett 

alternativ för att förbättra försörjningssäkerheten. Ett mikronät är uppbyggt av elproduktion, eventuell 

lagring och ett kontrollsystem som styr produktion, lagring och användning. Då kostnaderna har sjunkit 

för förnyelsebar elproduktion som sol och vindkraft är detta ett allt vanligare alternativ. (Simonsen 

Hilseth, 2015) 

I den norska kommunen Hvaler består invånarna av 4000 fastboende och upp till 25 000 säsongsboende 

under sommartid. Detta ställer stora krav på infrastrukturen i elsystemet under sommarmånaderna. 

(Simonsen Hilseth, 2015) 

Som en följd av detta har Sandbakken Mikronett beslutats att byggas på Hvaler. 1200 m2 solceller och 4 

mindre vindkraftverk installeras och förväntas producera 171 MWh årligen. Detta gör att nätet kan 

kopplas av och på kringliggande nät och vara självförsörjande i upp till 20 timmar. (Smart Innovation 

Norway, 2016) 

Även svenska E-on genomför ett pilotprojekt med mikronät i ett projekt i byn Simris. Där ska bland annat 

möjligheten att minska behovet av batterier genom styrning av kundernas värmelaster undersökas. 

(NyTeknik, 2017) 

Styrutrustning 

De senaste åren har olika tekniska lösningar som kan styra elanvändningen i hushåll blivit allt vanligare. 

Olika system kan exempelvis slå av och på apparater eller rapportera mätvärden från olika sensorer. (Boda, 

et al., 2009) 

Det svenska företaget Ngenic erbjuder exempelvis ett system som, med hjälp av sensorer som mäter 

inomhustemperatur och solinstrålning, styr uppvärmningen efter väderprognoser för att hålla 

temperaturen i en byggnad så jämn som möjligt, vilket sänker värmeförlusterna från byggnaden. Systemet 

är självlärande och lär sig ta hänsyn till varje byggnads värmetröghet och hur byggnaden påverkas av väder 

och solinstrålning. Systemet kan också välja att utnyttja byggnadens värmetröghet för att styra 

uppvärmningen till perioder med lägre elpris utan att inomhuskomforten påverkas. Systemet kostade 5000 

kr inklusive moms i oktober 2017. (Ngenic, 2017) 

Timvärden och smarta mätare 

År 2012 genomfördes timmätningsreformen vilket innebär att en kund ska ha möjlighet att få timmätning 

utan extra kostnad om elavtalet kräver det. Sådana avtal kallas timprisavtal. I lagrådsremissen 

funktionskrav på elmätare föreslås även en ändring av ellagen vilket innebär att kunder som vill ha tillgång 

till timvärden har rätt till det utan extra kostnad, även om deras elavtal inte förutsätter timmätning. 

Lagremissen föreslår också att elnätsföretagen ansvarar för att kunden utan kostnad kan få tillgång till 

mätvärden löpande. Mätvärdena ska kunna registreras med en frekvens på 60 minuter men också kunna 

ställas om till 15 minuter. Alla data som mätaren registrerar ska också vara möjliga att fjärravläsa. Utöver 

att lämna information till kunderna skall även nätföretagen, på kundernas begäran, leverera mätdata till 

energitjänsteföretag. (Ei, 2016c) 

Ei (2017c) menar att samtliga direktmätta elmätare för lågspänningskunder ska vara smarta mätare, och 

uppfylla ovanstående krav, senast 2025. 
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2.2.5 Elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb 

I dagsläget har elkonsumenten ett avtal dels med den valda elleverantören och även med det lokala 

elnätsföretaget. Dessa aktörer utbyter information som mätvärden och genomförande av processer, 

exempelvis byten av elleverantör. Det finns idag flera olika informationsvägar mellan kund, elnätsföretag 

och elhandelsföretag, och samma information skickas flera gånger till olika aktörer. Detta försvårar 

informationsutbyte, översikt och tillgång till information för tredje part. För kunden kan det också 

upplevas rörigt med flera kontrakt för elleveransen. Därför har regeringen beslutat att införa en 

elhandlarcentrisk modell, vilken förväntas börja gälla 1 januari 2021. Istället för att kunden har kontakt 

med både elnätsföretag och elhandelsföretag, kommer all kontakt ske vi elhandelsföretaget. Fakturering 

för elnätsavgiften samfaktureras därmed med fakturan från elhandlaren. Kunden kommer därmed att 

kunna kontakta elhandlaren för att utföra de flesta typerna av åtgärder, exempelvis vid byte av bostad, 

avtalsfrågor eller information om förbrukning. För att förbättra informationshanteringen har regeringen 

beslutat att SvK ska utveckla en elmarknadshubb vilken också ska vara operativ 1 januari 2021. Denna 

fungerar som en central kontaktpunkt dit olika aktörer rapporterar all sin information. Detta kommer 

medföra en förbättrad tillgång till information, exempelvis mätvärden från kund, vilket illustreras i Figur 4. 

Detta innebär en förenklad möjlighet för tredje part, t.ex. i form av ett energitjänsteföretag, att erbjuda 

tjänster kopplade till exempelvis efterfrågeflexibilitet. (Ei, 2017b) 

 

Figur 4:  Beskrivning av dagens elmarknadsmodell och morgondagens elhandlarcentriska modell. Inspirerad av (SvK, 2017) 
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2.3 Efterfrågeflexibilitet 
Ei (2016) definierar efterfrågeflexibilitet enligt nedan: 

”Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder 

till följd av någon typ av incitament” (Ei, 2016c) 

Syftet med efterfrågeflexibilitet är att använda möjligheterna till styrning av elkonsumtionen för att bättre 

matcha produktion och distribution av el.  

Det finns i huvudsak tre typer av efterfrågeflexibilitet vilka illustreras i Figur 5. 

Minskning av elanvändningen 

Detta är fallet om en kund kan minska elbehovet under perioder med hög efterfrågan, utan att en 

kompensering för detta behöver göras senare. Vanligen gäller detta hushållskunder som kan byta 

uppvärmningsform eller elintensiv industri som väljer att sänka produktionen vid höga elpriser.(Ei, 2016c) 

Flytt av elanvändningen till annan tidpunkt 

För en kund som har tillgång till någon form av energilager, tex en elbil, är det möjligt att flytta delar av 

elanvändningen från perioder med hög efterfrågan på el till perioder med lägre efterfrågan.(Ei, 2016c) 

Ökning av elanvändningen 

Vid extrema lägen i elnätet, exempelvis vid mycket låga eller negativa elpriser, kan det vara 

eftersträvansvärt om elkonsumtionen kan öka. En kund som har möjlighet att tex byta uppvärmningsform 

från värmepump eller biobränsle till elpatron kan göra detta. (Ei, 2016c) 

 

 

Figur 5: Olika typer av efterfrågeflexibilitet. Inspirerad av (Ei, 2016) 

 

2.3.1 Nyttor med efterfrågeflexibilitet 

Ei (2016c) har identifierat 4 olika områden där efterfrågeflexibilitet kan göra nytta i det svenska elsystemet. 

Dessa är Frekvenshållning, effektbrist, ineffektiv resursanvändning och lokala nätproblem.  

Frekvenshållning 

För att elsystemet ska vara i balans krävs att förbrukningen alltid är lika stor som produktionen. Därför 

måste det finnas möjlighet att snabbt kunna styra produktion eller konsumtion till följd av förändringar i 

elanvändning eller exempelvis vindkraftsproduktion. SvK ansvarar för att frekvensen (50Hz) hålls så 

konstant som möjligt. Vid alltför stora variationer i frekvensen riskeras strömavbrott och skador på 

utrustning i elsystemet. För att klara detta krävs att det finns reglerresurser som kan bidra till 

frekvenshållningen. För reglering på sekundnivå (primärreglering) och minutnivå (sekundärreglering) 

används reserver som aktiveras automatiskt vid mindre obalanser. Reglering av längre perioder (10-15 

minuter) kallas tertiärreglering och består av reserver som SvK använder manuellt för att reglera större 

obalanser. Idag är exempelvis elintensiv industri med och bidrar till frekvenshållningen genom att vara 

flexibla i delar av sin elanvändning. (Ei, 2016c) 
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De automatiska reserverna består av vattenkraft där huvudandelen befinner sig i norra Sverige. Då elnätet 

innehåller flaskhalsar mellan södra och norra Sverige finns ett behov av andra sätt att hålla frekvensen i 

sydligare områden. Efterfrågeflexibilitet på rätt sida flaskhalsarna skulle därmed kunna bidra till 

frekvenshållningen. (Ei, 2016c) 

De senaste åren har frekvenskvalitén i Sverige försämrats (SvK, 2015a). Detta beror sannolikt på att 

mängden variabel elproduktion ökat samt att mängden automatiska reserver har minskat i elsystemet 

(SvK, 2015b). Då andelen variabel elproduktion förväntas öka i Sverige kommer svårigheterna med att 

balansera frekvensen i elnätet att öka allt mer (NEPP, 2016). Därför förväntas behovet av 

efterfrågeflexibilitet att öka, framförallt i perioder med hög efterfrågan och låg variabel elproduktion samt i 

perioder med starka vindar eller mycket sol där efterfrågan är låg (Ei, 2016c). Genom att öka 

elanvändningen i perioder med produktionsöverskott och minska förbrukningen i perioder med 

underskott kan frekvensen i systemet hållas jämnare (NEPP, 2016).  

Ei (2016c) uppskattar att inkludering av 50% av Sveriges hushållskunder räcker för att efterfrågeflexibilitet 

ska kunna stå för de automatiska reserverna. Detta medför en årlig besparing på 370 miljoner kronor. (Ei, 

2016c) 

Lokala nätproblem 

Överföringsbegränsningar i elnäten uppkommer när mängden el som behöver distribueras är större än 

den mängd el som nätet är dimensionerat för. Ett sätt att lösa detta är såklart att bygga ut elnäten. Detta är 

dock kostsamt och om effekttopparna istället kan kapas, genom att flexibla kunder flyttar sin elanvändning 

till en tidpunkt med lägre belastning, kan investeringsbehovet minska. En annan fördel med att 

effekttopparna kapas är att den effektberoende avgift som elnätsoperatören betalar till överliggande nät 

kan sänkas. (Ei, 2016c) 

Denna form av styrning har redan genomförts i Uppland där värmepumparna i 100 villor styrdes under en 

timme, vilket minskade eftermiddagens effekttopp en kall januaridag, vilken annars lett till dyra 

extraavgifter för överuttag för nätbolaget. Styrningen skedde centralt och påverkade inte kundernas 

inomhuskomfort. Det planeras att installera styrsystem i ytterligare 400 villor, vilket beräknas kunna ge en 

möjlighet att minska belastningen på elnätet med totalt 1 MW. (Ny Teknik, 2016) 

Till följd av åldrande utrustning, ökad urbanisering och nya utmaningar som mikroproduktion och 

elbilsladdning kan elnäten komma att behöva klara en högre kapacitet även i framtiden, men med 

införandet av efterfrågeflexibilitet kan näten utnyttjas mer effektivt och behovet av investeringar minskar 

(Ei, 2016c). NEPP (2014) har uppskattat att 30% av landets distributionsnät kan behöva förstärkas. Om 

styrning av värmelaster i småhus utnyttjas kan investeringsbehovet minska till att endast gälla 11% av 

näten. 

Ei (2016) har beräknat att värdet för lokala nät uppgår till 587 miljoner kronor per år om samtliga småhus 

med eluppvärmning i Sverige styr sin last. Detta värde består till största delen av minskat behov för 

nätinvesteringar Kostnadsminskningar sker även när nätförluster sänks till följd av lägre effekt i näten 

samt minskade kostnader till överliggande nät. (Ei, 2016c) 

Effektbrist 

Vid perioder där efterfrågan på el är högre än produktionen skapas effektbrist. Detta sker vanligtvis under 

vinterhalvåret där behovet under 2014 som mest var 25 000 MWh/h, under sommaren kan behovet vara 

så lågt som 8 500 MWh/h (NEPP, 2015).   

För att undvika effektbrist upphandlar SvK varje år en effektreserv där både elproducenter och elkunder 

kan buda in kapacitet i form av förbrukningsminskningar eller elproduktion av topplast i reserverade 

anläggningar. Under 2014 var det endast 200 timmar där effektbehovet översteg 20 000 MWh/h vilket 

innebär att drifttiden på installerad spetslast blir mycket låg vilket gör att kostnaden för dessa blir höga 
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jämfört med förbrukningsminskningar. Därför kan en ökad mängd efterfrågeflexibilitet vara ett 

kostnadseffektivt alternativ till utbyggnad av ytterligare spetslast. (Ei, 2016c) 

Om hälften av Sveriges hushållskunder möjliggör styrning av sin elberoende uppvärmning kan en 

potentiell effektbristsituation täckas av efterfrågeflexibilitet. Detta gör att effektreserven kan minskas 

vilket sparar 128 miljoner kronor årligen. (Ei, 2016c)  

Ineffektiv resursanvändning 

Som diskuterats i avsnitt 2.2.1påverkas de variabla elproducenternas intjäningsförmåga av 

marknadsandelen och tillgänglig reglerkraft. Efterfrågeflexibilitet skulle enligt Nyholm (2016) kunna 

medverka till ökad elkonsumtion i perioder med lågt elpris och tvärtom vilket skulle bidra till sänkt 

volatilitet och ökad intjäningsförmåga för producenter av variabel kraft. Detta bidrar i sin tur till en bättre 

integrering av klimatvänlig elproduktion. Dessutom kan efterfrågeflexibilitet minska antalet uppstarter för 

värmekraftverk och därmed effektivisera driften av dessa, samt minska behovet av dyr elproduktion från 

gasturbiner vid effekttoppar. Även (Ei, 2016c) menar att efterfrågeflexibilitet minskar prisvolatiliteten på 

marknader med hög andel variabel elproduktion. 

Detta innebär att om samtliga hushållskunder i Sverige är flexibla i sin eluppvärmning, och detta kommer 

med i prisbildningen på elmarknaden, skapas årliga samhällsekonomiska nyttor på 675 miljoner kronor 

(Ei, 2016c). 

2.3.2 Explicit och implicit efterfrågeflexibilitet- 

Det finns principiellt två former av efterfrågeflexibilitet.  

Implicit efterfrågeflexibilitet, även kallad aktiv efterfrågeflexibilitet, innebär att slutkunden själv anpassar sin 

elanvändning utefter prissignaler på el. Exempelvis kan dessa signaler vara i form av effektbaserade 

nättariffer. Genom att flytta delar av elanvändningen till perioder med lägre belastning på kraftsystemet 

kan kundernas elkostnad sänkas. (Ei, 2016c)  

Explicit efterfrågeflexibilitet, även benämnt direkt laststyrning eller passiv efterfrågeflexibilitet, betyder att en 

extern aktör fjärrstyr kundernas elanvändning. Detta kan exempelvis ske genom installerad styrutrustning 

på värmepumpar. Den externa aktören kan använda styrningen för att minska lokal belastning på elnätet, 

eller erbjuda den frigjorda energin på olika marknadsplatser. Kunderna kompenseras för att styrningen 

möjliggörs och sker styrningen av värmelaster med intelligenta system kan lastförflyttning ske utan att 

kundernas komfort påverkas. (Ei, 2016c) 

2.3.3 Efterfrågeflexibilitet i hushåll  

Av hushållens elanvändning i Sverige går en stor del till uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten, 

detta sker antingen genom direktverkande el eller med värmepumpar (Energimyndigheten, 2015b). 

Genom att utnyttja värmetrögheten i byggnaden kan uppvärmningssystemets effektuttag sänkas eller 

stängas av helt under kortare tidsperioder, utan att lokalkomforten påverkas (Ei, 2016c). Ei (2016) 

uppskattar potentialen för styrning av värmelaster i hushåll till 5500 MW vintertid, 1500 MW under 

sommaren och 2000 MW i snitt över året. Flertalet pilotprojekt har genomförts för att studera kundernas 

inställning till detta, och det visar sig att kunderna är villiga att minska elanvändningen även vid mycket 

låga utomhustemperaturer vilket gör att modellen bedöms fungera även vid effektbristsituationer (NEPP, 

2013). Vid längre perioder med låga utomhustemperaturer är det viktigt att ta hänsyn till att 

inomhustemperaturen sjunker snabbare och att uthålligheten i lastförflyttningen försämras, dessutom 

kommer effektbehovet för att värma upp huset, när lastförflyttningen är färdig, att öka (Ei, 2016c). 

Viktigt att beakta vid styrningen av värmelaster är alltså att flexibilitetspotentialen varierar med 

utomhustemperaturen och därför över året. På vintern där uppvärmningsbehovet är stort, är potentialen 

som störst och på sommaren som lägst. Detta gör att styrningen av värmelaster har som störst potential 

att sänka effekttoppar när behovet av detta är som störst, eftersom elanvändningen i Sverige är högst 

vintertid (SCB, 2017). Något som också bör noteras är att det krävs att byggnaden har elberoende 

uppvärmning för att det ska finnas ett värde för elsystemet i att styra värmelaster.  
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Figur 6: Månatlig elanvändning i Sverige och sektorn bostäder och service 2015 (SCB, 2017) 

Effekttopparna i Sverige beror enligt Sten & Åström (2016) till stor del på variationer i elbehovet för 

uppvärmning av bostäder. Elanvändningen i övriga sektorer varierar nämligen inte lika mycket, vilket kan 

illustreras i Figur 6, där tex elanvändningen hos industrier är mer beroende av produktionsprocesser och 

konjunktur än av årstid (Sten & Åström, 2016). Detta gör att lastförflyttning i hushålls uppvärmning är ett 

utmärkt sätt att hantera effekttoppar både lokalt i elnätet och nationell effektbrist (Ei, 2016c). 

Ett undantag till att behovet för elvärme är beroende av utomhustemperatur är uppvärmningen av 

tappvarmvatten vars effektbehov är relativt konstant över året (Fredriksen & Werner, 2014).Detta gör att 

det fortsatt finns en potential för styrning av elvärme under sommarhalvåret för att exempelvis matcha 

variabel elproduktion (Ei, 2016c).  

Ei (2016) uppskattar också att det finns en genomsnittlig potential på 300 MW för flexibilitet i hushållsel 

där exempelvis smarta frysar och diskmaskiner kan vara aktiva.  

Potentialen för efterfrågeflexibilitet ökar också om hushållen har ett hembatteri installerat, eller har en elbil 

som är inkopplad till hemmet. (Ei, 2016c) 

2.3.4 Potential för efterfrågeflexibilitet 

En aktörs potential att erbjuda efterfrågeflexibilitet beror dels på hur stor effekt (kW) som kan styras men 

också av hur stor energimängd (kWh) som är möjlig att styra. För styrning av exempelvis 

uppvärmningssystem påverkas potentialen också av vilka tidpunkter på året efterfrågeflexibiliteten har ett 

värde. För styrning av värmelaster är det därför vanligt att presentera potentialen som en funktion av tid 

eller utomhustemperatur. (Hveem & Hanssen, 2000) 

Beroende av i vilket syfte som efterfrågeflexibilitet efterfrågas kommer potentialen för samma 

flexibilitetskälla att variera, då behovet av effekt och energi varierar för olika behov.  I en studie som 

undersökte värdet av energilager i det svenska elsystemet framförde flera av de intervjuade aktörerna att 

förmågan att hantera effekt var viktigare än energi, då de tjänster som framförallt efterfrågades var 

stödtjänster för elnätet i form av reducering av effekttoppar och frekvensstyrning. Om flexibiliteten syftar 

till att integrera förnybar energi, genom att exempelvis jämna ut vindkraftsproduktion kommer 

lagringskapaciteten för energi (kWh) att vara den begränsande faktorn.  (Sahlén & Swenman, 2017). 

Om flexibiliteten används för att hantera effekttoppar så har längden på effekttopparna betydelse för hur 

stor potentialen är att styra undan dessa genom av styrning av värmelaster. I Sverige 2011 var exempelvis 

den högsta elförbrukningen 26174 MWh/h och den längsta effekttoppen över 24500 MWh/h varade i 6 

timmar. (Söder, 2013) 
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Återvändande last 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att den återvändande lasten begränsar hur lång tid och hur stor del av 

den sammanlagda flexibiliteten i ett område som kan aktiveras. Om storskalig styrning av exempelvis 

kylskåp genomförs skapas problem om alla kylskåp deaktiveras samtidigt, och inte aktiveras förrän 

temperaturen i kylskåpen når en kritiskt hög nivå. Då kommer kompressorn i alla kylskåp att aktiveras 

samtidigt och gå på maximal effekt under en period för att kompensera för laststyrningen. Detta gör att 

det totala effektbehovet för kylskåp ökar jämfört med normalläget vilket ofta inte är eftersträvansvärt. 

Detta kan undvikas genom att enbart delar av den totala mängden reglerbara kylskåp aktiveras i taget 

genom centraliserad styrning. (Angeli & Kountouris, 2012) 

2.3.5 Informationsrelaterade hinder 

Ett av de hinder för utökad efterfrågeflexibilitet i Sverige som Ei (2016) identifierat är att kunskapen om 

den tillgängliga potentialen för varje kund är låg, både för kunden och intressenter såsom elnätsbolag och 

energitjänsteföretag. Även kunskapen om efterfrågeflexibilitet generellt är låg hos kunderna vilket gör att 

få kunder som har potential utnyttjar denna. Och för de kunder som har kunskap om begreppet och är 

intresserade, är insikten kring den egna potentialen för flexibilitet, och värdet av denna alltså liten. (Ei, 

2016c) 

Enligt Ei (2016) ligger den största potentialen för efterfrågeflexibilitet i hushåll i styrning av värmelaster i 

småhus. Beroende av husens uppvärmningssystem och klimatskal kommer den möjliga 

effektförskjutningen att variera mellan varje byggnad.  Byggnadens konstruktion påverkar också över hur 

lång tid en lastförflyttning är möjlig. Studier som har simulerat kapacitet för efterfrågeflexibilitet har 

antagit olika värden. Elforsk (2013) uppskattar exempelvis potentialen til 10–15 kWh styrbar last per dygn 

och ca 2 kW bortstyrd effekt per hus. Pyrko (2005) menar att 3–4 kW per hus är möjlig att styra bort. Vid 

ett pilotprojekt i Jönköping var potentialen för de inblandade husens bortstyrda effekt 4–5 kW 

(Lindskoug, 2005). I ett annat pilotprojekt vid Södra Sandby låg den möjliga effektstyrningen mellan 1,1–

3,8 kW per hus (Nylén, 2011). Janols (2016) har i en litteraturstudie sammanfattat att potentialen för 

effektreduktion i småhus uppges vara mellan 0,3-5kW. 

I en studie som undersökte potentialen för efterfrågeflexibilitet via styrning av Air-condition i Kalifornien 

påvisades att 20% av de undersökta byggnaderna stod för 90% av flexibilitetspotentialen (Dyson, et al., 

2014). Något som visar på vikten av att plocka de lägst hängande frukterna och hur differentierat ett 

byggnadsbestånd kan vara. Det finns alltså ingen fullständig undersökning gjord på hur mycket potentialen 

varierar mellan svenska hushåll men utifrån ovanstående studier kan potentialen antas variera ganska 

kraftigt. 

Elnätsföretag 

Ei (2016c) har föreslagit att elnätsföretagen ”bör ges ett utökat ansvar för att informera kunderna om hur 

de kan agera för att påverka sin elnätskostnad genom tariffer och laststyrning”. I detta fall är det mycket 

viktigt för elnätsföretagen att känna till den tillgängliga potentialen för att kunna ge korrekt information.  

Ett av användningsområdena för efterfrågeflexibilitet är lokala nät där belastningen på flaskhalsar i 

systemet kan sänkas om effektbehovet jämnas ut. Ett sätt att hantera detta skulle vara att införa 

kapacitetseffektiva tariffer som innebär en kraftigt varierad elnätsavgift beroende av vilken tidpunkt elen 

används. Detta för att stimulera förskjutning av elanvändningen till perioder med lägre belastning på nätet. 

Tidigare har elnätsregleringen ansetts vara ett hinder mot att företag kan välja att investera i 

efterfrågeflexibilitet istället för i förstärkningar av elnätet, eftersom nätrelaterade kostnader oavsett förts 

vidare till kunden. Men från och med 2016 har elnätsregleringen omformulerats och nätföretagen får idag 

möjlighet att ta del av den ekonomiska besparingen vilket ökar incitamenten för att jämna ut laster istället 

för att förstärka nätet. Dock uppkommer flaskhalsar i ett lokalnät ofta i ett begränsat område, vilket 

illustreras i Figur 7, varför det inte finns ett värde av efterfrågeflexibilitet hos flertalet av kunderna i 

lokalnätet. Bestämmelsen i ellagen om att det inte är tillåtet att ha differentierade tariffer beroende av var 

uttagspunkten befinner sig, omöjliggör dock att tarifferna implementeras enbart för de kunder som tillför 
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värde (de kunder som är anslutna till den röda och gula kabeln i Figur 7) vid en lastförflyttning.  (Ei, 

2016c) 

 

Figur 7: Schematisk beskrivning av hur flaskhalsarna i ett lokalnät (markerat med rött och gult) uppkommer lokalt 

Ett alternativ till nättariffer är att införa direkt laststyrning (explicit efterfrågeflexibilitet). Detta innebär att 

elnätsföretag betalar kunder en fast ersättning för att få tillåtelse att styra exempelvis uppvärmningssystem 

vid tillfällen när elnätet är hårt belastat vilket beskrivits i tidigare avsnitt. Direkt laststyrning begränsas inte 

i något regelverk och är således en bättre metod för att kostnadseffektivt utnyttja efterfrågeflexibilitet för 

minskade nätinvesteringar. Nilsson & Samuelsson (2015) argumenterar också för fördelarna med direkt 

laststyrning med aggregatorer för alla användningsområden för efterfrågeflexibilitet   Detta eftersom större 

volymer med aktiv efterfrågeflexibilitet riskerar att skapa obalanser i systemet och risker för exempelvis 

balansansvarig (Nilsson & Samuelsson, 2015). Ei (2016c) menar att både elnätsföretag och kommersiella 

aktörer som vill använda sig av direkt laststyrning saknar information om vilka kunder som har tillgänglig 

potential och hur stor denna är. Detta gäller både större kunder men framförallt för mindre förbrukare. 

För att identifiera potentialen kan kontakt med flertalet kunder krävas, vilket anses vara ett hinder mot 

aktiverandet av den potential som finns. (Ei, 2016c) 

Kartläggning 

Energiforsk (2017) menar att idealt skulle vara om samtliga kunder kunde förändra sitt beteende, men då 

detta bör anses osannolikt bör fokus ligga på att påverka de kunder som har störst potential att minska 

belastningen på elsystemet. För en aggregator är det alltså viktigt att känna till vilka kunder som har 

potential för att förenkla och minska kostnaderna vid upphandling av flexibilitet. Dessutom bör 

kostnaderna för styrsystem och kundintegration minska om enbart kunderna med störst potential 

inkluderas. 

En kartläggning av potentialen för efterfrågeflexibilitet hjälper alltså dels de kunder som är intresserade av 

att bidra med sin tillgängliga flexibilitet och den möjliggör också för energitjänsteföretag att hjälpa kunden 

med att uppskatta nyttor och kostnader för att använda potentialen.  

För att hjälpa kunderna att identifiera potentialen har Ei (2016c) bland annat föreslagit att potentialen för 

efterfrågeflexibilitet ska inkluderas i energideklarationen för byggnader. Energideklarationen är 

obligatorisk enligt lagen om energideklaration för byggnader (2006:985), för alla byggnader med en total golvarea 

över 250 m2, alla offentliga byggnader, samt för byggnader som ska hyras ut, byggas eller säljas. Ei (2016c) 

föreslår att informationen, som indikerar flexibilitetspotentialen, och skulle kunna inkluderas i 

energideklarationen, kan redovisas genom ifyllnaden av en enkät. Uppgifterna i denna kan vara typ av 

uppvärmningsform, dess kapacitet i kW och om tillgång till alternativa uppvärmningsalternativ finns. För 

byggnader med genomförd energideklaration finns uppgifter om byggnadens klimatskal som eventuellt 

skulle kunna användas för att uppskatta hur långa lastförflyttningar som är möjliga vid olika 

utomhustemperaturer. (Ei, 2016c) 
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Ei (2016c) föreslår sedan att flexibilitetspotentialen skall inrapporteras frivilligt till en webbportal 

(benämnd Tjänstehubben), vissa kundföreträdare menar dock att det krävs en obligatorisk inrapportering 

av potentialen för att ett användbart register skall kunna skapas (Ei, 2016c). En obligatorisk inrapportering 

skulle alltså kräva att samtliga kunder aktivt fyller i en enkät om Eis modell skulle användas, eller att 

samtliga byggnader i Sverige energideklareras på nytt.  

En inrapportering av flexibilitetspotentialen enligt Eis förslag kommer alltså kräva stora mängder manuellt 

arbete. Enkäter som privatpersoner kan fylla i kan standardiseras, men arbetet med att fylla i dessa kräver, 

förutom viss kunskap hos kunden, ett engagemang och intresse för att göra detta, vilket bör vara svårt att 

finna hos en majoritet av befolkningen.  

Om potentialen istället kunde beräknas automatiskt, utifrån redan tillgängliga data skulle ovanstående 

hinder kunna kringgås till stor del. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges först en redogörelse över byggnaders energisystem och dess energibalans. Därefter förklaras hur styrning av 

värmelaster går till och hur detta påverkar byggnaden. Utifrån denna kunskap redovisas sedan tidigare studier vilka på 

olika sätt syftat till att, helt eller delvis, redovisa potentialen för efterfrågeflexibilitet. Konklusionen av dessa studier är att 

ingen metod som helt uppfyller arbetets syfte har identifierats. Därför presenteras och förklaras begreppet energisignatur vilket 

ligger till grund för den metod som utformats i arbetet. 

 

3.1 Byggnaders energisystem 
 

3.1.1 Energibalans 

För att en byggnad ska hålla en jämn inomhustemperatur krävs att byggnadens energiförluster, och 

värmebehov för varmvatten, är lika stora som den tillförda energin, alltså att byggnaden är i värmebalans, 

vilket illustreras enligt nedan (Schulz, 2003): 

𝑃𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙   + 𝑃𝑖𝑛𝑡  +  𝑃𝑠𝑜𝑙  =  𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  +  𝑃𝑙ä𝑐𝑘  +  𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡  + 𝑃𝑣𝑣   [W]                     (1) 

 

Där 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙  = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡     [W] 

𝑃𝑖𝑛𝑡   = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  [W] 

𝑃𝑠𝑜𝑙  = 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  [W] 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  [W] 

𝑃𝑙ä𝑐𝑘 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒, 𝑜𝑓𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [W] 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  [W] 

𝑃𝑣𝑣  = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  [W] 

 

Intern värmegenerering 

På grund av de objekt som finns inne i ett hus kommer huset att tillföras värmeenergi utöver det som 

värmesystemet genererar. Exempelvis avger en stillasittande människa ungefär 100 W och upp mot 200 W 

vid städning (Clarholm, 2014). 

Utöver värme från de boende i huset kommer all elenergi som används i olika apparater såsom TV, 

belysning och kylskåp till slut att omvandlas till värmeenergi. För kallare dagar kommer de interna 

värmelasterna att bidra till att värma upp huset och minska behovet av inköpt energi till värme. För en 

byggnad innebär detta att 1 kWh som går till belysning även kommer bidra till att sänka 

uppvärmningsbehovet med 1 kWh. Detta är dock ett något förenklat sätt att betrakta systemet då 

värmekällor i form av en glödlampa inte är lika strategiskt placerade ur ett uppvärmningsperspektiv som 

ett element. Viktigt för efterfrågeflexibilitet är dock att fortsatt skilja denna mängden el från 

uppvärmningssystemet eftersom hushållsel är svårare att reglera. 

Solinstrålning 

Solen avger värmestrålning och byggnader som står i soliga lägen kommer att få ett större värmetillskott 

än byggnader i skuggigare områden. Även årstider påverkar mängden värme från solinstrålning till en 

byggnad. Under årets mörka perioder (oktober-mars) har solinstrålningen en mycket liten påverkan på 

byggnadens värmebehov (Sjögren, et al., 2009). 
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Vind 

Kyleffekten på en byggnad beror både av utomhustemperaturen och vindeffekten som träffar byggnaden. 

Enligt Elforsk (2011) ökar byggnadens effektbehov med ca 1% per m/s ökad vindhastighet i intervallet 0-

10 m/s. Utifrån detta konstateras att utomhustemperaturen har en betydligt större påverkan på byggnadens 

uppvärmningsbehov än vindhastigheten (Elforsk, 2011). 

Även Livik (2017) och Løken Nilsson (2013) har konstaterat att det finns en väldigt liten korrelation 

mellan vindhastighet och elförbrukning i hushåll och fritidshus. 

3.1.2 Värmetröghet och tidskonstant 

Byggnader utsätts konstant för växlande utomhustemperaturer och diverse väderomslag. Värmetrögheten 

är ett mått på byggnadens termiska stabilitet och dess förmåga att lagra värme i exempelvis väggar, grund 

eller bjälklag. Beroende på vilket byggnadsmaterial som används kan olika mängd värme lagras (Warfvinge 

& Dahlblom, 2015). När utomhustemperaturen sjunker avges värme från byggnadens massa till 

inomhusluften vilket bidrar till att inomhustemperaturen inte sjunker med samma hastighet som 

utomhustemperaturen. (Isover, 2011) 

Tidskonstanten (τ) kan beskriva byggnadens värmetröghet och är ett mått på hur inomhustemperaturen i 

byggnad reagerar på en snabb temperaturförändring utomhus (utan förändring av uppvärmningssystemets 

effekttillskott). Tidskonstanten beror både av byggnadens massa, byggnadsmaterialens värmekapacitet 

samt byggnadens transmissions och ventilationsförluster. Detta beskrivs enligt formel (Boverket, 2012): 

 

𝜏 =  
∑ 𝑐∗𝑚

∑ 𝑈∗𝐴+𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡
∗ 

1

3600
                                             (2)      

Där 

∑ 𝑐 ∗ 𝑚  ä𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡   [J/˚C] 

𝑐 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡      [J/˚C] 

𝑚 ä𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎       [kg] 

∑ 𝑈 ∗  𝐴 ä𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟  [W/˚C] 

𝑈 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛     [W/m2 ˚C] 

𝐴 ä𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎       [m2 ] 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓ö𝑙𝑗𝑑 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔   [W/˚C] 

Byggnadens tidskonstants värde kan tolkas som hur lång tid det tar för byggnadens inomhustemperatur att 

falla 63% från utgångstemperaturen och ges i timmar. Ett normalt svenskt träregelhus har en tidskonstant 

på 1-2 dygn och tyngre byggnader kan ha tidskonstanter på 4 dygn eller mer (Boverket, 2012).En stor 

tidskonstant betyder alltså att byggnaden är mycket värmetrög och alltså förändrar inomhustemperatur 

långsamt när utomhustemperaturen ändras. 
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Responstid 

Byggnadens responstid på en temperaturförändring utomhus är beroende av tidskonstanten och kan enligt 

Arvidsson & Kristensen (2017) beskrivas enligt formeln: 

 

𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝 = −𝜏𝑏 ∗ 𝑙𝑛 [
(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒−∆𝑇)−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒−𝑇𝑢𝑡𝑒
]                (3) 

Där 

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑝 =  𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑    [h] 

𝜏𝑏 =  𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   [h] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒  =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠    [K] 

𝛥𝑇 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠    [K] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠    [K] 

 

3.1.3 Distributionssystem 

Det vanligaste systemet för värmedistribution i Sverige är vattenburna system. Dessa består av ett fram 

och returledningssystem för vatten i isolerade rör som för vattnet från värmekällan, som kan variera, till en 

värmeavgivare och tillbaka. Värmeavgivaren är vanligtvis i form av radiatorer men golvvärme är också 

relativt vanligt. (Netterstedt, 2012) 

Ett vattenburet system regleras via en reglercentral som styr framledningstemperaturen på värmesystemet 

utifrån rådande utomhustemperatur. (Energirådgivningen, 2016) 

Luftburna system värmer byggnaden genom att tillföra övertempererad luft via ventilationssystemet. 

Luften värms upp i en värmeväxlare och för vissa system (FTX) utnyttjas värme i frånluften för att värma 

tilluften vilket sparar energi. För att ytterligare höja temperaturen i tilluften används ett värmebatteri som 

vanligtvis drivs med el eller fjärrvärme (Netterstedt, 2012). 

Ett annat sätt att värma ett hus via tilluft är att använda en luft/luft-värmepump som distribuerar värme 

genom att sprida uppvärmd luft med hjälp av fläktar (Thermia Värmepumpar, 2017). Tilluftssystem gör att 

värmen fördelas på ett bra sätt i rummet, men sämre sett över hela huset. (Energirådgivningen, 2016) 

Direktverkande el är ett system som fortsatt är vanligt i småhus och fritidshus i Sverige. Detta system 

fördelar oftast värmen via elradiatorer eller eldriven golvvärme. (Energirådgivningen, 2016) 

 

3.1.4 Uppvärmningssystem statistik 

Uppvärmningsbehovet för byggnader står för ungefär 20% av Sveriges totala energibehov. Byggnader kan 

värmas upp på flera olika sätt. För flerbostadshus och lokaler är fjärrvärme det överlägset vanligaste 

uppvärmningssättet. Av Sveriges småhus värms ungefär 50% upp med elberoende uppvärmning, en 

tredjedel av husen värms upp med biobränsle och resten värms huvudsakligen med fjärrvärme. 

(Energimyndigheten, 2015) 

I Norge är andelen hus som värms med el betydligt större. Av alla byggnader i Norge värms 45% upp med 

el (Enova, 2015). Totalt använder hushållen i Norge 33 TWh energi per år, där 60% av detta är elektricitet 

för uppvärmning (Kure, 2011).  Det är också vanligt att hushåll i Norge har flera olika 

uppvärmningskällor. Exempelvis har 96% av hushållen någon form av elbaserad uppvärmning i huset 

samtidigt som bio eller petrobaserade uppvärmningssystem (tex vedspis) finns i 70% av hushållen (NVE, 

2014). Det är exempelvis många som har en installerad vedspis där det eldas under kallare dagar (NVE, 

2014). 
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3.1.5 Styrning av värmelaster 

Möjligheten till att styra värmelaster beror av många faktorer. En minskning av den tillförda 

värmeeffekten till en byggnad gör att inomhustemperaturen sjunker i proportion till värmeunderskottet.  

Då värmeförlusterna från en byggnad drivs av temperaturdifferensen mellan inom och 

utomhustemperatur kommer värmeförlusterna att minska ju längre en lastreduktion pågår, eftersom 

inomhustemperaturen sjunker. Därför ökar tiden som en lastreduktion kan pågå exponentiellt med det 

tillåtna temperaturintervallet. (Elforsk, 2012) 

Generellt anses att en inomhustemperaturförändring på upp till ±0,5˚C inte påverkar den upplevda 

termiska komforten i en byggnad (Kensby, 2015) .Det är dock vanligt att byggnaders uppvärmningssystem 

designas för att tillåta ±1˚C i temperaturförändring inomhus (Kensby, et al., 2015). I pilotprojekt 

Vallentuna tilläts en förändring på ±0,5˚C och i projekt södra Sandby sänktes inomhustemperaturen som 

mest 1,7 ˚C, utan att någon negativ påverkan på boendekomforten rapporterades (Sten & Åström, 2016). 

Hur snabbt en byggnad avsvalnar, vid en minskning av uppvärmningslasten, beror av flera parametrar där 

byggnadens täthet är den viktigaste enligt Elforsk (2012). Detta eftersom luften i ett otätt hus kommer 

kylas av snabbt även om det finns en stor tröghet i byggnadsstommen, eftersom den varma luften snabbt 

ventileras ut. Övriga parametrar är husets isoleringsgrad och byggnadskonstruktion (vilket påverkar 

värmetrögheten i byggnaden). (Elforsk, 2012) 

Elforsk (2012) har i datorprogram simulerat hur en normalstor standardvilla reagerar på styrning av 

värmelaster. Simuleringarna visar att byggnaden har en tröghet som gör det möjligt att skapa ett 

energiunderskott på 10 kWh värme innan inomhustemperaturen sjunker med 1˚C. Utomhustemperaturen 

spelar i detta fall ingen roll för mängden energi som kan flyttas (så länge byggnaden har ett 

uppvärmningsbehov). Däremot påverkar utomhustemperaturen den möjliga styrbara effekten då 

uppvärmningsbehovet är lägre vid höga temperaturer utomhus. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

byggnadens dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) vilket är den lägsta utomhustemperatur som 

byggnaden och värmesystemet är dimensionerat för. När denna temperatur underskrids kommer inte 

byggnadens effektuttag att öka då värmesystemet redan belastas maximalt, med en sänkt 

inomhustemperatur som följd. Användningen av andra uppvärmningsalternativ som exempelvis en 

vedeldad braskamin kan också förväntas öka med sjunkande utomhustemperaturer vilket kan avlasta det 

huvudsakliga uppvärmningssystemet. (Elforsk, 2012) 

För byggnader som värms med direktverkande el motsvarar 1 kWh el 1 kWh tillförd värme. Alltså ökar 

effekten som är möjlig att styra linjärt mot en minskande utomhustemperatur så länge DVUT inte 

underskrids. Värmepumpar har en bättre värmefaktor (alltså hur mycket värmeenergi som tillförs 

byggnaden per tillförd mängd elenergi) än direktverkande el. 1 kWh tillförd el kan med en värmepump 

exempelvis innebära 4 kWh värme. Dock är värmepumpar inte dimensionerade för att täcka 

värmebehovet hela vägen ner till DVUT. Täckningsgraden, alltså hur stor del av byggnadens totala 

energibehov som värmepumpen täcker varierar beroende av värmepumpens typ och byggnadens 

egenskaper. När en viss utomhustemperatur underskrids kommer en spetslast aktiveras, för byggnader 

utan fjärrvärme oftast i form av en elpatron. (Green & Jacobsson, 2013) 

Värmefaktorn för luftvärmepumpar försämras också kraftigt vid sjunkande utomhustemperatur (Elforsk, 

2011). 

Värmefaktorn för värmepumpar påverkas alltså av utomhustemperaturen och får samma egenskaper som 

direktverkande el under en viss utomhustemperatur, vilket illustreras principiellt i Figur 8. Detta leder till 

att ett värmeunderskott skapat vid 0 ˚C inte frigör inte lika mycket effekt som om samma 

värmeunderskott skapas vid -15 ˚C.  (Elforsk, 2012) 

Noterbart är att detta samband dock inte kunde illustreras i Elforsk (2011) analys av effektprofiler för 

svenska småhus. Detta anses bero av två faktorer, dels att inomhustemperaturen tillåts sjunka till en lägre 
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nivå vid låga utomhustemperaturer, samt att värmepumpen kompletteras med en annan värmekälla som 

inte är elbaserad. 

 

Figur 8: Illustration över hur värmefaktorn för värmepumpen förändras vid låga utomhustemperaturer. Inspirerad av (Elforsk, 2012) 

Ett alternativ till att enbart sänka temperaturen i en byggnad vid laststyrning är att, inför en effekttopp och 

stundande temperatursänkning, förvärma byggnaden för att förlänga tiden som en minskning av 

värmetillförseln är möjlig. Nyholm (2016) menar även att det finns en stor systemmässig fördel med att 

kunna öka uppvärmningen av småhus vid låga elpriser, för att hantera variationer i elproduktion i ett 

elsystem med stor andel variabel elproduktion. 

Vid en kortvarig höjning av inomhustemperaturen kommer enbart luften att hinna värmas upp och inte 

byggnadens tröga massa. Eftersom luftomsättningen i byggnaden snabbt för bort värmeenergin, kommer 

avsvalningen när värmesystemet stängs av att vara klart snabbare än om även den tröga massan hade 

hunnit värmas upp. En höjning av byggnadens inomhustemperatur innebär, i motsats till en sänkning, 

även ökade värmeförluster från byggnaden och därmed en ökad elanvändning.  (Elforsk, 2012) 

Termisk komfort 

En människas upplevelse av det termiska inomhusklimatet beror till största del på dennes totala 

värmeutbyte med omgivningen. Värmeutbytet beror av klädsel och fysisk aktivitet hos människan och det 

omgivande klimatet, alltså byggnaden. För att människan ska uppleva god termisk komfort krävs att denne 

befinner sig i termisk jämvikt vilket innebär att värmeavgivningen från kroppen är lika stor som 

människans värmeproduktion. Människans värmeutbyte med omgivningen beror främst av konvektiv 

värmeöverföring till omgivande luft samt strålningsutbyte med de ytor som omger människan. Vid små 

luftrörelser är värmeutbytet från strålning respektive konvektion i samma storleksordning.  Operativ 

temperatur (˚C) är ett mått som beskriver den sammanlagda inverkan av både lufttemperatur och 

strålningstemperatur på människans värmebalans. Förutom den operativa temperaturen är även 

lufthastigheten i rummet avgörande för den termiska komforten. (Johansson, 1994) 

Fönster har generellt en sämre isolationsförmåga, ett högre U-värde, än övriga klimatskalet. Luften vid en 

kall yta, exempelvis ett fönster, kyls ner och kan vid tillräckligt stor skillnad mellan yt-och lufttemperatur 

skapa kallras. Vilket innebär att luften som blivit tyngre till följd av nedkylning rasar nedåt för att sedan 

sprida sig utmed golvet. Därmed ökar lufthastigheten i rummet vilket sänker den termiska komforten. 
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Därför placeras vanligen värmekällor under fönster för att motverka kallras. Risken för kallras beror av 

fönstrets U-värde, dess höjd samt inom och utomhustemperaturen. (Ståhlman, 2017) 

Något som har betydelse för styrning av värmelaster är byggnadens värmedistributionssystem där 

komfortminskningen i byggnader med direktverkande el sker betydligt snabbare än i byggnader med 

vattenburet system enligt (NEPP, 2016).  

Detta beror dels på att vattnet fungerar som ett extra värmelager i byggnaden men också på grund av att 

gamla elradiatorer har en betydligt lägre värmekapacitivitet än en vattenfylld radiator. Därmed kyls den 

ned betydligt snabbare vid en minskad värmetillförsel. Detta minskar värmestrålningen från radiatorn och 

ökar dessutom risken för kallras. Förenklat kan alltså den operativa temperaturen förväntas skilja sig mer 

från den faktiska rumstemperaturen vid styrning av elradiatorer än vid styrning av vattenburna system. 

Moderna oljefyllda elradiatorer ger inte samma problem eftersom dessa har en betydligt bättre 

värmelagringsförmåga än traditionella elradiatorer. (Ekelöw, 2017; Myhren, 2017) 

Livik (2017) menar dock att radiatorer är så små i moderna hus att strålningseffekten blir relativt 

försumbar. Detta skulle innebära att skillnaden mellan operativ och faktisk temperatur blir liten vid en 

styrning.  

Hveem & Hansen (2000) undersökte förändringar i inomhustemperaturen om utkoppling av 

värmesystemet genomfördes i bostäder som hade konvektorelement som uppvärmningskälla. Det 

konstaterades att inomhustemperaturen i villor sjönk med 1-1,5 ˚C vid total utkoppling av 

uppvärmningssystemet under en timme och ytterligare 0,3-0,5 ˚C under nästa timme, vid 

utomhustemperaturen 0 ˚C. Styrning av konvektorelement i ett flerbostadshus i betong undersöktes också, 

där temperatursänkningen var ungefär hälften så stor som i villor, vilket kan förklaras av att detta hus hade 

en större värmetröghet på grund av en tyngre byggnadsstomme.  Tester genomfördes även på 

kontorsbyggnader där ingen temperatursänkning observerades vid en utkoppling av byggnadens 

konvektorelement under 45 minuter. Dock upplevde några av de personer som hade sin arbetsplats 

placerad vid ett fönster att den termiska komforten försämrades, troligtvis till följd av kallras. I denna 

studie uppskattades också kostnaden för ett styrsystem av konvektorelement i en byggnad till 4000 NOK. 

(Hveem & Hanssen, 2000) 

Luftburna värmesystem är mindre lämpade för styrning av värmelaster eftersom en effektsänkning på 

värmesystemet direkt leder till en sänkt tilluftstemperatur och därmed en snabb termisk komfortminskning 

(Ekelöw, 2017). 

3.2 Tidigare studier 
Nedan beskrivs olika metoder för att klassificera elkonsumenter och byggnader utifrån dess möjligheter till 

efterfrågeflexibilitet, vilka identifierats i litteraturstudien. Vid utvärdering av potential för styrning av 

värmelaster är det mest intressanta att ha kunskap om hur mycket värme (kWh) en byggnad kan lagra, 

samt hur stor effekt (kW) som kan styras i byggnaden (Kensby, 2015). 

3.2.1 Modellering 

Vid goda kunskaper om en byggnads tekniska egenskaper och användningsområde kan det nödvändiga kyl 

och värmebehovet beräknas. Tillsammans med detaljerade uppgifter om bland annat byggnadens material 

och klimatskal kan byggnadens tröghet också bestämmas och slutligen kan detta användas för att 

modellera byggnadens potentiella effekt och energireduktioner vid styrning av värmelaster. Detta kräver 

stora mängder indata och blir allt mer komplext ju fler parametrar som tas hänsyn till. (Xue, et al., 2015) 

3.2.2 Direkta Mätningar 

Kensby (2015) undersökte olika byggnaders värmelagringsförmåga genom att styra värmesystemet med 

olika cykliska kontrollsignaler och samtidigt läsa av inomhustemperaturen. På så sätt kunde byggnadens 

termiska tröghet, och därmed den styrbara energimängden (kWh) vid bibehållen termisk komfort, 

bestämmas. 
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3.2.3 Klustring med Neurala Nätverk 

Genom att använda artificiella neuralt nätverk kan elkunder klassificeras utifrån olika förbrukningsmönster 

över dygnet. Macedo et al (2015) klassade elkunder i olika grupper utifrån beräknade typkurvor med hjälp 

av metoden k-means. Exempelvis klassades förbrukare med jämn elanvändning under dagen till en 

kundgrupp och kunder med tydliga effekttoppar till en annan vilket illustreras i Figur 9. Kunder med jämn 

förbrukning kan exempelvis hanteras med åtgärder och styrmedel för energieffektivisering. Har kunden 

skarpa effekttoppar är det aktuellt med styrmedel som differentierade nättariffer eller åtgärder i form av 

direkt laststyrning eller installation av lager hos kunden. Genom kunskap om varje kunds klassade profil 

kan styrmedel och andra systemoptimerande åtgärder riktas mer effektivt. (Macedo, et al., 2015) 

 

Figur 9: Exempel på två olika typkurvor för elkunder. Profilen till vänster har en jämn förbrukning över dygnet. Profilen till höger har två tydliga 
effekttoppar på morgon och kväll. 

 

 

Ändringen i elanvändning över dygnet hos ett hushåll är starkt beroende av variationer i användningen av 

hushållsel, något som illustreras i Figur 10. Effektbehovet för uppvärmning är däremot relativt konstant 

under dygnet varför klustring av kunder inte ger någon indikation på potentialen för styrning av 

värmelaster. För byggnader som värms med el står uppvärmning för majoriteten av elanvändningen 

vintertid. (Kipping & Trømborg, 2016) 

Det är därför intressant att undersöka elbehovet för uppvärmning mer detaljerat. 

 

 

Figur 10: Elanvändningens variation över dygnet för en typisk norsk villa, uppdelat på elvärme och övrig elanvändning. (Kipping & Trømborg, 2016) 
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3.2.4 Neuralt nätverk 

Hermansson (2004) tränade ett neuralt nätverk med syftet att separera uppvärmningseffekt, hushållsel och 

varmvatten utifrån data på utomhustemperatur. Nätverket tränades med utomhustemperatur och aktuell 

elförbrukning som indata och lyckades separera uppvärmningseffekten från övriga laster så länge 

nätverkets tränats med data från det studerade hushållet. Det konstaterades också att det var mycket svårt 

att utveckla en generell modell som kan separera laster för olika hushåll utan att nätverket tränats specifikt 

för varje hus.  

Albert & Rajagopal (2015) undersökte enskilda byggnaders elanvändning och delade upp lasterna i 

temperaturberoende och ej temperaturberoende laster för att få en uppfattning om hur stora laster som 

kunde styras med värmesystemet. Dessutom modellerade de den termiska responstiden för olika 

utomhustemperaturer och kunde därmed klassa byggnader utifrån hur länge det är möjligt att styra dess 

värmelaster. Modellen bestod av bland annat dolda markovmodeller samt byggnadens elanvändning som 

en funktion av utomhustemperaturen. Parametrarna i modellen togs fram genom träning på kända data 

kring vilken apparatur som varit i drift samt elanvändningens lastkurva och utomhustemperaturen vid 

samma tidsperiod. 

Ovanstående metoder som undersöker byggnaders värmelaster och termiska lagringsförmåga är beroende 

av indata för olika parametrar. Detta kräver att varje byggnad kartläggs, antingen genom mätning på plats 

eller detaljerad inspektion av byggnadens tekniska parametrar. 

3.2.5 Samband mellan elanvändning och temperatur 

Dyson et al (2014) använde en metod som beräknade elanvändningens beroende av utomhustemperaturen 

på byggnader i Kalifornien. Genom att analysera detta kunde förekomsten av luftkonditionering i 

byggnaden bestämmas, vid vilken utomhustemperatur luftkonditioneringen aktiverades samt hur stor 

effekt som användes av luftkonditioneringssystemet i byggnaden, vid olika utomhustemperaturer. Därmed 

kunde den potentiella effektreduktionen vid en styrning av luftkonditioneringen identifieras utan att 

specifik kunskap kring varje byggnad behövde inhämtas. Däremot togs ingen hänsyn till uthålligheten i 

styrningen, alltså hur lång tid en styrning är möjlig utan att inomhuskomforten påverkas.  

3.2.6 Termisk responstid 

Värmetrögheten påverkar byggnadens responstid, alltså hur snabbt den tillförda värmeeffekten behöver 

förändras vid en ändring av utomhustemperaturen. Därmed skulle en analys av byggnadens värmeeffekt 

och utomhustemperaturen i korta tidsintervall kunna ge information om byggnadens tröghet. Nilsson & 

Engberg (2007) har dock undersökt detta och drog slutsatsen att det var mycket svårt att visuellt upptäcka 

responstiden när timvärden undersöktes. Denna undersökning gällde också fjärrvärmeeffekt, vid en analys 

av elanvändning kommer användningen av hushållsel även bidra till ojämna samband mellan elanvändning 

och utomhustemperatur under korta tidssteg. Möjligen minskar detta brus nattetid men det försvårar 

metoden ytterligare. 

 

3.2.7 Termisk viktfaktor 

En byggnads uppvärmningsbehov är inte direkt beroende av utomhustemperaturen eftersom byggnadens 

värmetröghet gör att uppvärmningsbehovet påverkas av tidigare dags utomhustemperatur. Exempelvis 

kommer två ovanligt kalla dagar på rad inte att ha samma värmebehov, trots att 

utomhusmedeltemperaturen de två dagarna är lika. Detta eftersom den andra dagen kommer skapa ett 

större värmebehov på grund av att den aggregerade energimängden i byggnadens stomme är lägre än 

under den första dagen. (Sæle, et al., 2013) 

Sæle et al (2013) menar att uppvärmningsbehovet i en värmetrög byggnad (stor tidskonstant) kommer ha 

ett större beroende av tidigare dags utomhustemperatur än en byggnad med mindre tidskonstant. Detta 

beroende kan uttryckas i begreppet termisk viktfaktor (w) som beräknas enligt ekvation (4). 
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𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑡𝑐 + (1 − 𝑤) ∗ 𝑡𝑦                                                    (4)
  

Där 

𝑡 =  𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟     [˚C] 

𝑡𝑐 =  𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   [˚C] 

𝑡𝑦 =  𝑑å𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   [˚C] 

𝑤 =  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Även Kurkinen (2012) hävdar att en byggnad med stor tidskonstant kommer ha ett lägre 

uppvärmningsbehov vid köldknäppar än en byggnad med mindre tidskonstant. Detta eftersom den 

lagrade termiska energin i byggnaden bidrar till att minska behovet av tillförd värme.  

3.3 Energisignatur 
Istället för att teoretiskt modellera hur byggnaden reagerar på yttre faktorer, vilket kräver stor kunskap om 

byggnadens egenskaper, är en alternativ metod för att beskriva hur byggnaden uppför sig värmetekniskt 

framtagandet av en energisignatur. Genom att jämföra uppmätta värden på den tillförda värmeeffekten 

och beskriva denna som en funktion av den rådande utomhustemperaturen kan ett diagram som beskriver 

energisignaturen enligt nedan tas fram (Schulz, 2003): 

Energisignaturen erhålls genom linjär regression utifrån historiska mätdata på tillförd värme eller el, samt 

temperaturdata från byggnadens område. Som Figur 11 visar ökar energibehovet för uppvärmning 

proportionellt mot minskningen av utomhustemperaturen vid en konstant inomhustemperatur. 

Lutningskoefficienten β beskriver hur uppvärmningsbehovet ändras vid temperaturförändringar utomhus. 

Tbalans i Figur 11  är 13,5 ˚C vilket är den gränstemperatur där värmesystemet behöver aktiveras för att 

upprätthålla en jämn inomhustemperatur. Denna temperatur är några grader lägre än 

inomhustemperaturen till följd av värmetillskott från interna laster och solinstrålning. Den 

temperaturoberoende effekten (α) är värmebehovet för tappvarmvatten och, om energisignaturen 

beräknats utifrån tillförd elektricitet, även hushållsel. (Schulz, 2003) 

 

Figur 11: Schematisk illustration av energisignatur. Inspirerad av (Schulz, 2003) 
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3.3.1 Linjär regression 

För att skapa en energisignatur används regressionsanalys vilket är en metod för att undersöka sambandet 

mellan olika variabler. Alltså hur variabel y beror av variabel x. Linjär regression utgår från att det finns ett 

linjärt samband mellan variablerna som kan beskrivas med räta linjens ekvation.  (Gunnarsson, 2002): 

För att anpassa linjen till det observerade datamaterialet används minsta kvadratmetoden. Genom att 

summera differensen från linjen till varje uppmätt värde, i kvadrat, (residualen) kan den totala differensen 

summeras och linjen med lägst total differens (residualkvadratsumma) (SSE) väljs. (Gunnarsson, 2002) 

För att undersöka hur väl mätpunkterna korrelerar med trendlinjen kan en korrelationsanalys genomföras. 

Denna beräknar hur nära den analyserade datamängden ligger ett linjärt samband.  

Korrelationskoefficienten r definieras som: 

𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)−(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1  
    (5) 

Där  

𝑥 =  𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 

𝑦 =  𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och +1. En korrelationskoefficient på -1 eller 1 

innebär att det finns ett helt linjärt negativt eller positivt samband. En linje mellan enbart 2 punkter 

kommer alltså skapa ett perfekt linjärt samband, med värde 1 eller -1 på r beroende på linjens lutning. 

Antar korrelationskoefficienten värdet 0 betyder det att inget linjärt samband finns. (Gunnarsson, 2002) 

För att ange hur stor del av variationerna i (y) som kan beskrivas av variationerna i (x) används 

determinationskoefficienten R2. Denna kan vid linjär regression beräknas genom att 

korrelationskoefficienten (r) kvadreras. Om R2 får värdet 0,91 betyder det att 91% av variationerna i (y) 

kan förklaras av variationer i (x). Övriga 9% beror på sådant som inte kan förklaras i den matematiska 

modellen. (Gunnarsson, 2002) 

Standardavvikelsen σ anger hur stor spridning det är på värdena i en mätserie. En hög standardavvikelse 

innebär en stor spridning. Standardavvikelsen beräknas enligt nedanstående ekvation. (Blom, et al., 2005) 

𝜎 =  √
1

𝑛−1
 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1     (6) 

Där  

𝑛 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 

𝑦𝑖 =  𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑚ä𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

Ett konfidensintervall är enligt Blom et al (2005) ”ett intervall Іθ som med sannolikheten 1-α täcker över 

θ”. Konfidensgraden är 1-α och θ är den parameter som mätvärdena beror av. Konfidensgraden kan 

tolkas som sannolikheten att intervallet täcker över θ. Vanligtvis väljs konfidensgraden till 0,95 eller 0,99 

vilket innebär att sannolikheten för att θ inte ska befinna sig i intervaller är 5% eller 1%.  

Ett 95% konfidensintervall beräknas genom multiplikation av standardavvikelsen med 1,96 enligt 

nedanstående ekvation. 

𝐼𝜃  =  (𝑥 −  1,96𝜎, 𝑥 +  1,96𝜎)       (7) 
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Om det finns en eller flera brytpunker där trendlinjen byter riktning, exempelvis vid balanstemperaturen i 

en energisignatur, kan segmenterad linjär regression användas. Då estimeras brytpunkten fram och räta 

linjer skapas mellan brytpunkterna enligt ovanstående metoder. (Muggeo, 2015) 

3.3.2 Tolkning av energisignatur 

Energisignaturen ger en bra bild av kvalitén på byggnadens klimatskal. Lutningen på Linjen β i Figur 11 

illustrerar hur väl byggnaden behåller tillförd värmeeffekt, alltså hur välisolerad den är. Är lutningen svag 

är byggnaden välisolerad medan en kraftigare lutning indikerar en sämre isolering. Även 

balanstemperaturen påverkas av byggnadens isolering. En låg balanstemperatur indikerar ett bra klimatskal 

och en hög balanstemperatur ett dåligt klimatskal eller felinjusterat värmesystem. (Nilsson & Engberg, 

2007). 

Lutningen på linje β beror också av uppvärmningssystemet där exempelvis en värmepump kommer 

leverera mer värme per tillförd eleffekt och därmed kommer lutningen på linjen β att bli flackare. Möjligen 

går det också att observera brytpunkten där värmepumpen slår över till elpatron i enlighet med Figur 8. 

Mängden använd hushållsel och värme till tappvarmvatten bör också kunna användas som en indikator på 

byggnadens storlek. Detta beror självklart även på brukarnas användarvanor och apparaturens tekniska 

standard. Dessa aspekter kan även påverka lutningen på linjen β. Äldre och ineffektiv belysning kommer 

exempelvis att bidra till uppvärmning av huset och därmed reducera effektbehovet från 

uppvärmningssystemet.  

 

3.3.3 Tidsintervall i energisignatur 

Generellt använder hushåll ungefär lika mycket tappvarmvatten oberoende av årstid. Variationer uppstår 

däremot på dygnsbasis eftersom människor har ett mönsterbeteende där de exempelvis väljer att duscha 

på morgonen eller bada på kvällen. (Fredriksen & Werner, 2014) 

Förbrukningen av hushållsel varierar under dygnet och även under året till följd av variationer i behovet av 

belysning och hur exempelvis spis och diskmaskin används (Munkhammar, et al., 2014).  Men 

förbrukningsmönstret, framförallt på dygnsbasis, är också starkt beroende av de boendes beteende, där 

exempelvis yngre människor använder el senare på dygnet än äldre människor (McLoughlin, et al., 2012). 

Vid framtagning av en energisignatur är det därför viktigt att beakta över vilket tidsspann mätvärden 

används. Om exempelvis värme och varmvattenanvändning inte separeras blir det felaktigt att använda 

mätvärden per timme eftersom varmvattenanvändningen inte är konstant.  

På dygnsbasis är alltså värmebehovet för tappvarmvatten relativt jämnt över året varför det då är lämpligt 

att använda 24h eller längre som tidsintervall (Larmérus, 2014). Samma princip gäller vid elanvändning 

som också har stor dygnsvariation då behovet av belysning, el till TV och diskmaskin varierar. Dock bör 

hänsyn tas till att elanvändningen också varierar över året. I kallare perioder kommer förbrukningen av 

hushållsel dock att bidra till att avlasta uppvärmningssystemet eftersom all tillförd el till en byggnad 

slutligen omvandlas till värme.  Detta gör att en variation i användningen av hushållsel under olika dagar 

med samma utomhustemperatur delvis kommer att jämnas ut av uppvärmningssystemet. Utjämningen blir 

dock mindre vid en eleffektiv uppvärmningsform som en bergvärmepump.  

Värmetröghetens påverkan 

Något som också bidrar till spridning i mätvärden för samma utomhustemperatur är den lagrade värmen i 

byggnaden. Detta eftersom byggnadens tröghet fördröjer behovet av en effektökning vid sjunkande 

utomhustemperatur. Hur lång som den historiska påverkan blir beror av byggnadens värmetröghet. Om 

värmetillförseln då mäts per timme kan delvis felaktiga samband mellan tillförd effekt och utetemperatur 

skapas. För att undvika att värmetrögheten påverkar det linjära sambandet mellan effektbehov och 

utomhustemperatur bör tidsintervallet vara åtminstone 24h men för tyngre byggnader förespråkas även 

veckor. (Larmérus, 2014) 
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Även Nilsson & Engberg (2007) noterade detta när de skapade energisignaturer, med avseende på tillförd 

värme, för byggnader uppvärmda med fjärrvärme, där spridningen i mätvärden minskade vid längre 

tidsintervall. Detta illustreras principiellt i Figur 12. 

 

 

Figur 12; Exempel på spridning i mätvärden vid olika tidsintervall. Längre tidsintervall i figuren till vänster, och kortare tidsintervall i figuren till 
höger. Figuren är inspirerad av de samband som beskrivits av (Nilsson & Engberg, 2007) 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder använts i arbetet. Inledningsvis görs en övergripande metodbeskrivning vilken 

förklarar hur de olika frågeställningarna avsetts besvaras. Därefter förklaras hur litteraturstudien genomförts. Sedan görs en 

längre redogörelse över de beräkningar som används i den metod som utarbetats. Avslutningsvis beskrivs hur denna metod 

validerats utifrån data där de fysiska egenskaperna hos de undersökta byggnaderna är kända. 

4.1 Övergripande metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningarna i rapporten krävs först och främst en grundläggande insikt i begreppet 

efterfrågeflexibilitet och hur detta kan göra nytta för energisystemet. Detta presenteras i kapitel 2 – 

Bakgrund. 

Den första frågeställningen syftar till att undersöka tidigare arbete inom området för att identifiera 

möjligheter och svagheter hos olika metoder. Detta var en del av litteraturstudien och redovisas i kapitel 

3.2 – Tidigare studier. 

Den andra, tredje och fjärde frågeställningen besvaras dels av tidigare studier. Utefter detta tas en egen 

metod fram vilken syftar till att, så bra som möjligt, beräkna potentialen för styrning av värmelaster i 

byggnader utifrån givna data. Metoden itererades och justerades utefter analyser av dess resultat. Metodens 

resultat presenteras och analyseras i kapitel 5. Därefter konkluderas vilka slutsatser som är möjliga att dra 

om byggnaders potential för styrning av värmelaster, utifrån timdata på elanvändning och 

utomhustemperatur, vilket därmed besvarar frågeställningarna.  

Frågeställningen om hur potentialen bör formuleras besvaras av tidigare studier samt de möjligheter den 

valda metoden innebär. 

Frågeställningen som berör osäkerhet i resultatet besvaras dels av den teoretiska bakgrunden, samt den 

diskussion som förs kring felkällor i avsnitt 6.2.  

4.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie syftar till att samla in ett informationsunderlag som hjälper författaren att besvara 

rapportens syfte och frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta görs genom att summera tidigare 

erfarenheter och forskningsresultat till en omfattande redogörelse till dagens kunskapsläge (Evans & 

Kowanko, 2000). Litteraturstudien syftade också till att införskaffa en informationsgrund för att kunna 

föra en djupare diskussion kring ämnet och ta motiverade beslut i valet av metoder.  

Till att börja med studerades därför hur den svenska elmarknaden är uppbyggd. Därefter undersöktes hur 

elmarknaden förväntas utvecklas och vad detta innebär för olika aktörer. Vidare studerades hur 

efterfrågeflexibilitet i hushåll kan användas för att hantera de utmaningar som elsystemet har idag och 

förväntas möta i framtiden. Bakgrunden avslutades med att undersöka hur kunskaps och 

informationsrelaterade hinder påverkar möjligheterna till efterfrågeflexibilitet idag, och vilken information 

som krävs för att dessa hinder ska kunna undanröjas. Utefter denna kunskap undersöktes sedan vilka 

metoder som finns för att extrahera den relevanta informationen. 

Detta ledde till en fördjupad studie inom byggnaders energisystem samt olika former av dataanalys vilket 

presenteras i den teoretiska referensramen. Utifrån detta valdes lovande metoder ut vilka sedan studerades 

närmare.  

Informationen till litteraturstudien inhämtades primärt från rapporter och artiklar vilka fanns genom 

sökningar i databaserna Scopus och Google Scholar. För att finna information som presenterats i tidigare 

studier användes kombinationer av flertalet sökord, bland annat Demand response, smart meter, temperature, 

machine learning, neural networks, residential, building och heat på engelska,svenska och norska. 
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4.3 Beräkningar 
Då ingen av de i litteraturstudien identifierade metoderna helt uppfyllde arbetets mål togs en egen metod 

fram. Denna inspirerades av flertalet av de metoder som presenterats avsnitt 3.2 – Tidigare studier. 

4.3.1 Mätdata 

Arbetet grundas på mätvärden på utomhustemperatur och elanvändning för åren 2014 och 2015 i 

Trondheimsregionen. Elanvändningen är mätt per timme och förbrukarna kategoriseras utifrån olika 

förbrukarkoder vilka förklarar konsumentens verksamhet. Exempel på förbrukarkoder är Hushåll, 

Undervisning, Hälsa och socialtjänster, Offentlig administration och försvar. Då elanvändningen i verksamheter som 

exempelvis Undervisning är starkt säsongsberoende vilket minskar sambandet mellan utomhustemperatur 

och elförbrukning, analyserades endast Hushåll eftersom dessa förväntas ha en relativt jämn 

beläggningsgrad över året. Totalt analyserades 172 Hushållskunder. 

Mätvärdena är anonymiserade av integritetsskäl, vilket innebär att mätvärden inte går att koppla till 

specifika adresser eller byggnader. Den enda information som finns om konsumentens placering är att 

denna befinner sig i Trondheimsregionen. Temperaturdata per timme inhämtades från Norges 

Meteorologisk Institutt, via tjänsten eKlima. Mätstationen Skjetlein valdes som källa då denna ligger på 

liknande höjd och i närhet av de flesta byggnaderna i regionen.  

För att undersöka om det var möjligt att identifiera om en byggnad värmdes med värmepump 

analyserades även mätdata på elförbrukning från villor i Ringerike och Buskerud, med kända 

uppvärmningssystem och utomhustemperatur för samma område. Villorna var klassificerade i två grupper, 

en grupp som värmdes huvudsakligen med direktverkande el, och en grupp som huvudsakligen värmdes 

med luft/luft-värmepump. I båda grupperna fanns villor som hade installerad vedkamin vilken i så fall 

enbart kompletterade uppvärmningen. Totalt undersöktes 40 villor. 

Anledningen till att mätdata från Norge används i ett arbete som utgår från en svensk problemställning är 

att det är denna data som kunnat tillhandahållas. Dessutom bör arbetet till stor del även vara relevant för 

det norska elsystemet. 

4.3.2 Energisignatur 

För att få en bättre bild av varje byggnad och även beräkna den styrbara effekten (kW) vid varje 

utomhustemperatur togs en energisignatur för varje byggnad fram utifrån medelvärden på 

utomhustemperatur och elanvändning per dygn. Energisignaturen består av två delar, en temperatur 

oberoende del och en temperaturberoende. Energisignaturen antas därmed bero av 2 räta linjer med 

nedanstående funktioner där Y1 är linjen under balanstemperaturen, och Y2 är linjen ovanför vilken antas 

sakna lutning. Funktionen för linjerna ser ut enligt nedan. 

𝑌1 =  (𝑥 −  𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠) ∗  𝛽 +  𝛼   (8) 

𝑌2 =  𝛼     (9) 

Byggnadens balanstemperatur beror av β och α. Y1 och Y2 formuleras som en gemensam felfunktion 

beroende av komponenterna β , α, tbalans samt hur väl funktionen matchar de observerade mätvärdena. 

Denna funktion minimeras sedan med Matlab (2017) inbyggda funktion fminbnd vilken minimerar 

felfunktionen genom variation av tbalans i ett givet intervall, vilket sätts till att vara mellan 0 och den högst 

uppmätta utomhustemperaturen. Detta ger värden på tbalans, β och α vilka skapar energisignaturen.  

Värdet på β ger hur energibehovet per dygn förändras med utomhustemperaturen, och kan genom 

division med 24 räknas om till det genomsnittliga sambandet mellan utomhustemperatur och 

uppvärmningseffekt (kW/˚C). Detta innebär att uppvärmningsbehovet antas vara jämnt över dygnet och 

per timme. Alltså att energibehovet per dygn genom division med 24 kan räknas om till energibehovet per 

timme, och att kWh/h= kW. 

 



33 
 

R2balans 

Stor spridning i energisignaturens utseende kan indikera säsongsvariationer i byggnadens beläggning eller 

att byggnaden har olika uppvärmningssystem. Sådana aspekter innebär att det beräknade sambandet 

(kW/˚C) inte alltid blir korrekt och därför är det viktigt att identifiera dessa byggnader. För att undersöka 

hur strikt sambandet är mellan utomhustemperatur och elbehov beräknades determinationskoefficienten 

R2 för alla mätvärden under balanstemperaturen (R2balans). Ett R2-värde nära 1 indikerar en god 

matchning av mätvärdena till energisignaturen, medan ett R2-värde närmare 0 indikerar en sämre 

matchning.  

Identifiering av elberoende uppvärmning 

För att en styrning av en byggnads värmelaster ska vara intressant för elsystemet krävs att byggnaden har 

en elberoende uppvärmning. För att bestämma detta undersöktes om det finns ett samband mellan 

utomhustemperatur och elanvändning. Den inbyggda funktion corrcoef  i Matlab (2017) användes för att 

analysera korrelationen mellan utomhustemperatur och elbehov utifrån 95% konfidensintervall. 

Nyckeltalet RU, den övre gränsen i konfidensintervallet, används för att illustrera korrelationen. 

Regression av flera temperatursteg 

En mer detaljerad analys hur effektbehovet förändras vid lägre temperaturer, skulle som beskrivits i avsnitt 

3.1.5, kunna säga något om typen av uppvärmningssystem, när elpatronen på värmepumpar aktiveras och 

även den maximala effekt och utomhustemperatur som uppvärmningssystemet är dimensionerat för. 

Därför skapas en energisignatur med en linjär regression för var 3e temperatursteg för alla punkter under 

balanstemperaturen. För detta används verktyget SLM - Shape Language Modelling i Matlab (2017). 

4.3.3 Uppskattning av värmetröghet 

För att veta hur länge en styrning av värmelaster kan pågå i en byggnad krävs det kunskap om hur stort 

energiunderskott som kan skapas, innan inomhustemperaturen sjunker till en nivå som påverkar den 

termiska komforten negativt. Detta är starkt kopplat till byggnadens värmetröghet vilken därför är 

intressant att uppskatta och beräkna.  

Visualisering av tröghetsrelaterad spridning 

Energisignaturen ger, som tidigare nämnt, en bild av hur stor effekt som kan styras vid olika 

utomhustemperaturer. Däremot ger den inte någon direkt information om trögheten i byggnaden. Dock 

påverkas spridningen av mätvärdena i byggnadens energisignatur av tidsintervallet och byggnadens 

värmetröghet. Varför energisignaturen kan användas för att visualisera värmetrögheten genom en analys 

av spridningen vid olika temperaturer och spridningens relation till medeltemperaturen tidigare dag.   

Visualisering av tröghetsrelaterad spridning görs genom att färga varje mätvärde utefter skillnaden i 

utomhustemperatur mellan dagen för mätvärdet och föregående dag, Tdifferens . Röda mätvärden innebär 

att gårdagen varit varmare än nuvarande dag, och blåa mätvärden indikerar det motsatta. 

Spridningens normalfördelning 

Ett annat sätt att analysera uppvärmningsbehovets påverkan av tidigare dags utomhustemperatur är att 

använda sig av en normalfördelning för de uppmätta effektbehoven för varje utomhustemperatur. För att 

ta fram denna jämförs varje mätvärde med det vid den aktuella utomhustemperaturen förväntade 

”väntevärdet” vilket beräknas utifrån ekvation (8). 

Mätvärden där tidigare dags utomhustemperatur är minst 2˚C lägre än dagen för mätvärdet klassas som 

kalla, och dagar när tidigare dags utomhustemperatur är minst 2˚C högre än dagen för mätvärdet klassas 

som varma. Denna princip kan illustreras i Figur 13. 
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Figur 13: Generellt exempel på hur kalla (blåa) mätvärden jämförs med den genomsnittliga elanvändningen vid samma utomhustemperatur. Samma 
sak gäller för varma (röda) mätvärden. Mätvärden där tidigare dag var mindre än 2 grader varmare eller kallare än dagen för mätvärdet är markerade 

med grön färg. 

Alla kalla och varma mätvärden visualiseras sedan i en normalfördelning uttryckt som den procentuella 

skillnaden i elförbrukning jämfört med väntevärdet, vilket illustreras i Figur 14. Energibehovet för kalla 

mätvärden är större än det förväntade energibehovet vid gällande utomhustemperatur, omvänt gäller för 

varma mätvärden.  

 

Figur 14: Generellt exempel på hur effektbehovet för olika mätvärden jämförs med det genomsnittliga effektbehovet vid samma utomhustemperatur. 
Kalla (blåa) mätvärden förväntas ge en högre elanvändning än genomsnittet (100%) vid olika utomhustemperaturer. Omvänt gäller för varma (röda) 
mätvärden 
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Medel och medianvärdet i procent av de varma och kalla mätvärdena används sedan som nyckeltal för att 

beskriva byggnadens värmetröghet. Dessa uttrycks dels individuellt samt som spannet i procentenheter i 

medelvärdet mellan varma och kalla dagar (kalla-varma)  

Termisk viktfaktor 

Även den termiska viktfaktor som formulerats av Sæle et al (2013) beräknas för att se om denna kan 

beskriva byggnaders värmetröghet. Denna har tidigare beskrivits i avsnitt 3.2.7 där den termiska 

viktfaktorn formuleras enligt nedanstående ekvation:  

𝑡𝑣 = 𝑤 ∗ 𝑡𝑐  + (1 − 𝑤) ∗ 𝑡𝑦    (10) 

Där: 

𝑡𝑣 =   𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  [˚C] 

𝑡𝑐 =  𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛  [˚C] 

𝑡𝑦 =   𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑔å𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 [˚C] 

𝑤 =   𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  

w beräknas genom att genomföra en linjär regression för mätvärden under balanstemperaturen utifrån tv. 

Detta görs för varje viktfaktor mellan 0-1 (vilket förändrar tv). Varje linjär regression analyseras med 

avseende på residualkvadratsumman (SSE) där det w som ger lägst fel anses bäst och därför väljs som 

byggnadens termiska viktfaktor. Detta kan illustreras i Figur 15. 

 

Figur 15: Generellt exempel på hur SSE förväntas förändras vid användningen av viktad temperatur 

Den termiska viktfaktorn beräknas för utomhustemperaturer under olika gränsvärden (alltid under 

balanstemperaturen) för att undersöka om den skiljer sig åt vid olika temperaturspann. Exempelvis 

undersöks alla mätvärden under (tbalans -5) och alla mätvärden under 5˚C. Anledningen till att mätvärden 

nära balanstemperaturen exkluderas är att det föreligger en viss osäkerhet kring om uppvärmning föregår 

för mätvärden vid balanstemperaturen vilket skulle kunna påverka resultatet negativt. 

4.3.4 Beräkning av potentialen för efterfrågeflexibilitet 

Utifrån energisignaturen och uppskattningen av värmetrögheten tas den totala potentialen för styrning av 

värmelaster fram. 

Styrbar effekt 

Sambandet mellan utomhustemperatur och effekt (kW/˚C) är ett nyckeltal. Även balanstemperaturen 

inkluderas för att se inom vilka temperaturspann en laststyrning är möjlig. 
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Detta ger ekvationen: 

𝑘𝑊 =  (𝑡 − 𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠) ∗ (−𝛽/24 )  (11) 

Där 

𝑘𝑊 =  𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡    [kW] 

 𝑡 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟    [˚C] 

𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 =  𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛    [˚C] 

𝛽 =  𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝å 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛   [kW/˚C] 

 

Det kontrolleras sedan att den beräknade styrbara effekten inte överstiger den teoretiska maxeffekten till 

värmesystemet. Alltså den högsta elförbrukning som uppmätts minus den elförbrukning som förväntas gå 

till hushållsel och tappvarmvatten.  

4.3.5 Beräkning av skillnaden mellan olika hushåll 

För att påvisa behovet av studien, alltså hur potentialen för styrning av värmelaster varierar mellan 

individuella byggnader, redovisas detta. Nyckeltal på styrbar effekt för alla byggnader sammanställs och 

utifrån detta rangordnas byggnaderna.  Dessutom redovisas hur många av byggnaderna som saknar 

elberoende uppvärmning.  
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5. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av arbetet. Först presenteras de olika beräkningarnas resultat där olika 

exempel illustreras. Sedan redovisas resultatet av den validering som skett, med avseende på tillvägagångssätten för att 

beräkna värmetrögheten. Efter detta lyfts ett antal felaktigheter som uppmärksammats vid användandet av metoden. 

Slutligen analyseras byggnadsbeståndet utefter de kalibrerade metoderna och slutsatser dras kring hur stor skillnad det är i 

potential mellan olika byggnader. 

 

I Figur 16 illustreras dygnsmedeltemperaturen för mätstationen Skjetleien mellan 2014-2015 vilket legat till 

grund för beräkningarna. Det kan konstateras att extremt låga utomhustemperaturer saknas vilket kan 

bero av mätstationens närhet till havet. De låga temperaturerna sommartid beror på att det är 

dygnsmedeltemperatur som redovisas och inte temperatur enbart under dagtid. 

 

Figur 16: Dygnsmedeltemperatur vid mätstationen Skjetleien 2014-2015 (Meterologisk Institutt, 2017) 

 

5.1 Energisignaturer 
Då de studerade kunderna är anonymiserade har de numrerats från 1 till 172 och benämns därmed 

exempelvis som Hushåll 1, eftersom de tillhör kundkategorin Hushåll. β är sambandet mellan 

utomhustemperatur och effektbehov och ges av energisignaturens lutning under balanstemperaturen. 

Färgerna i energisignaturen beror av tidigare dags utomhustemperatur för varje mätvärde. Differensen 

mellan dagens och gårdagens utomhustemperatur bestämmer färgen enligt färgskalan till höger i 

energisignaturen. 

I Figur 17 redovisas energisignaturer för Hushåll 20 ( β= -0,8 kW/˚C ) och Hushåll 37 ( β = -0,2 kW/˚C ). 
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Figur 17: Energisignaturer för hushåll 20 och hushåll 37 

Utifrån energisignaturen är det möjligt att visuellt analysera sambandet mellan utomhustemperatur och 

elanvändning hos byggnaden som givits av β. Det är tydligt att Hushåll 20 har betydligt större andel el som 

används för uppvärmning. Hushåll 37 har en större del av elanvändningen som går till hushållsel och 

tappvarmvatten (ges av elbehovet ovanför balanstemperaturen), vilket indikerar att själva byggnaden 

troligtvis är större. Samtidigt har Hushåll 37 en lägre balanstemperatur och ett lägre värmebehov än Hushåll 

20 vilket troligtvis beror av att det är betydligt bättre isolerat eller har en annan huvudsaklig värmekälla än 

el. 

R2balans 

För att välja ut byggnader för laststyrning blir det felaktigt att enbart använda β rakt av, utan att ta hänsyn 

till hur energisignaturen ser ut. Finns stora osäkerheter är byggnaden olämplig att välja då sambandet 

(kW/˚C) är osäkert. Därför behöver säkerheten i energisignaturen analyseras. Detta görs genom R2balans 

vilket beskrivits i avsnitt 4.3.2 . 

För Hushåll 20  i Figur 17 är R2balans = 0,81 vilket indikerar ett relativt strikt samband mellan 

utomhustemperatur och elförbrukning. Detta kan jämföras med Hushåll 46, vars energisignatur redovisas i 

Figur 18, där korrelationen mellan utomhustemperatur och elförbrukning är mindre, även om tendensen 

är att elförbrukningen ökar vid lägre utomhustemperaturer vilket indikeras av R2balans som är 0,29. 

 

 

Figur 18: Energisignatur Hushåll 46 
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R2balans ger alltså en bra bild av hur korrekt energisignaturen är. Större R2balans ger en tydligare signatur. 

Lågt värde på R2balans ges också för byggnader som har liten korrelation mellan utomhustemperatur och 

elförbrukning. Detta illustreras i Figur 19 där R2balans är 0,23 för Hushåll 127. För Hushåll 134 som har en 

kraftig spridning i mätvärden är R2balans 0.  

 

Figur 19: Energisignaturer för Hushåll 127 och hushåll 134 

 

5.1.1 Bestämning av elberoende uppvärmningssystem 

Utifrån okulär besiktning av ett stort antal energisignaturer ansågs byggnader som har ett klart negativt 

samband mellan utomhustemperatur och elanvändning (RU < -0.2 ) vara byggnader som har elberoende 

uppvärmning.  

Nedan ges exempel för byggnader med olika värde på RU.  

Hushåll 20, vars energisignatur redovisats i Figur 17 har RU= -0,9, alltså är det tydligt att byggnaden har 

elberoende uppvärmning vilket också illustreras i Energisignaturen. För Hushåll 10 i Figur 20 ökar 

elförbrukningen vid stigande utomhustemperatur och RU är 0,66 ,alltså ett positivt tal. 

 

 

Figur 20: Energisignatur för Hushåll 10, RU= 0,66 

Hushåll 54 i Figur 21 har inget samband mellan utomhustemperatur och elförbrukning varför byggnaden 

klassas som att den inte har elberoende uppvärmning.  
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Figur 21: Energisignatur för Hushåll 54, RU= 0,03 

 

5.1.2 Analys av flera temperatursteg 

En analys av flera temperatursteg skulle, som tidigare beskrivits, kunna säga något om typ av 

uppvärmningssystem och när elpatron på värmepumpar aktiveras. Därför görs även en linjär regression 

för var 3e temperatursteg för alla punkter under balanstemperaturen vilket illustreras i Figur 22. 

Anledningen till att var 3e temperatursteg har valts är att en kortare steglängd leder till att kurvan svänger 

betydligt mer, alltså att derivatan växlar från negativ till positiv och tvärtom, vilket gör det svårare att tolka 

energisignaturen. Detta beror på att enstaka mätvärden avviker från det normala mönstret, till följd av 

variationer i exempelvis användningen av hushållsel, och därmed påverkas sambandet mellan 

utomhustemperatur och effektbehov kraftigt, eftersom relativt få mätvärden finns tillgängliga för varje 

temperatursteg. 

 

 

Figur 22: Linjär regression av flera temperatursteg för Hushåll 88 
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Efter visuell inspektion av ett stort antal energisignaturer kunde inget mönster liknande det i Figur 8 

skönjas. Detta skulle möjligen kunna bero på att ingen av de analyserade byggnaderna värms med 

värmepump. Men det kan också förklaras av de aspekter som nämns av Elforsk (2011), alltså att 

inomhustemperaturen tillåts sjunka till en lägre nivå vid låga utomhustemperaturer, samt att värmepumpen 

kompletteras med en annan värmekälla som inte är elbaserad. Vad som däremot kunde synliggöras i flera 

fall var hur kurvans lutning minskade vid låga utomhustemperaturer. Vilket illustreras både i Figur 

22,Figur 23 och Figur 24. 

 

 

Figur 23: Linjär regression av flera temperatursteg för Hushåll 151 

Figur 23 visar hur denna metod ger en bra bild av elberoende uppvärmningssystems maxeffekt. I detta fall 

är det troligtvis en byggnad som värms med flera värmekällor, där det elberoende värmesystemet inte är 

dimensionerat för att täcka hela husets värmebehov vid utomhustemperaturer under -5˚C. Alltså är det 

viktigt att veta att den styrbara värmeeffekten inte ökar under -5˚C. Den styrbara effekten vid varje 

utomhustemperatur skulle därmed kunna beräknas utifrån funktionen y=f(x)  (som ges av regressionen av 

var 3e temperatursteg), istället för det linjära sambandet i energisignaturen.   

Felaktiga samband kan dock ges om enbart funktionen y=f(x) används för att beskriva elbehovet vid olika 

utomhustemperaturer. I Figur 24 sker exempelvis, en möjligen orealistisk, påverkan på kurvan av enstaka 

mätvärden. Uppvärmningsbehovet borde inte sjunka vid låga utomhustemperaturer och därmed borde det 

finnas en lika stor styrbar effekt vid -5 som vid 0 grader. Detta skulle förklaras av att byggnaden har en 

alternativ värmekälla, exempelvis i form av en vedkamin, vilken aktiveras vid låga utomhustemperaturer 

och helt eller delvis sänker behovet av den elberoende värmekällan. Men ovanstående fenomen kan också 

bero av andra, slumpartade faktorer. Hade mätvärden för flera år funnits tillgängliga hade mer säkra 

slutsatser kring detta kunnat dras.  
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Figur 24: Linjär regression av flera temperatursteg för Hushåll 50 

5.2 Värmetröghet 
I detta avsnitt redovisas resultatet för de 3 olika metoderna som syftar till att uppskatta byggnadens 

värmetröghet.  

5.2.1 Visualisering i energisignatur 

I denna metod färgades mätvärdena utifrån tidigare dags utomhustemperatur. Detta illustreras i Figur 25 

där mätvärdena är blåa om tidigare dag har varit kallare än dagen för mätvärdena, och röda om den varit 

varmare. Det går att observera störst andel röda mätvärden i nedre delen av spridningen, och störst andel 

blåa mätvärden i den övre delen. Denna observation kunde göras för flertalet byggnader och borde utifrån 

litteraturstudien indikera att byggnadens värmetröghet gör att tidigare dags utomhustemperatur har en 

påverkan på dagens uppvärmningsbehov. Det går också att se en viss slumpfaktor i vilka färger som är i 

den övre respektive nedre delen av energisignaturen, vilket troligtvis beror av variationer i användningen 

av hushållsel eller tappvarmvatten.  

 

Figur 25: Illustration av sambandet mellan föregående dags utomhustemperatur och dagens genomsnittliga effektbehov för Hushåll 5. Det är en 

överrepresentation av blåa mätvärden i den övre delen av spridningen och en stor andel röda mätvärden i den nedre delen av spridningen. 
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5.2.2 Normalfördelning 

I Figur 26 redovisas normalfördelning i elbehov med avseende på tidigare dags utomhustemperatur för 

Hushåll 5. Precis som energisignaturen i Figur 25 visualiserar är elförbrukningen under kalla (blåa) dagar i 

genomsnitt 15% högre än normalt, och elförbrukningen under varma dagar 10% lägre än normalt. 

 

Figur 26:Normalfördelning av mätvärden för Hushåll 5. Varje mätvärdes effekt har jämförts med det genomsnittliga effektbehovet vid rådande 
utomhustemperatur, vilket formuleras som procent av genomsnittligt effektbehov. Y-axeln beskriver antalet mätvärden vid olika procentsatser. Som 
illustreras överst i figuren är effektbehovet vid kalla dagar ofta 15-20% högre än det genomsnittliga effektbehovet vid samma utomhustemperatur. 
Omvänt gäller för varma dagar. Även mätvärden från övriga dagar (medel) inkluderas för att visa att dessa i genomsnitt är mycket nära medelvärdet för 

effektbehovet vid rådande utomhustemperatur.  

Utifrån normalfördelningen går det också att notera att elförbrukningen för kalla dagar ökar mer än vad 

den minskar för varma dagar. Detta förhållande varierar också mellan olika byggnader. Dessa båda 

fenomen illustreras även i Figur 27. 
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Figur 27:Medelvärde för elförbrukningen när tidigare dag varit kall, och varm, för 79byggnader  

Utifrån Figur 27 kan det konstateras att en stor påverkan i elförbrukning när tidigare dag varit kall, oftast 

innebär en stor påverkan även när tidigare dag varit varm, men inte alltid. Trenden är tydlig men det finns 

individuella variationer.  

R2balans 

Utifrån visuell inspektion kan det konstateras R2balans ger en ganska bra bild av hur korrekt 

energisignaturen är. Större R2balans ger bättre signatur där värden över 0,55 ofta ser bra ut.  

R2balans påverkas alltså av spridningen i mätvärden, men som tidigare påvisats påverkas spridningen i 

mätvärden av tidigare dags utomhustemperatur. Detta gör att byggnader som har en stor spridning till 

följd av detta också klassas som osäkra utifrån R2balans. Hushåll 22 ser exempelvis bra ut i 

energisignaturen, har ganska lågt R2balans (0,49) vilket dock delvis förklaras av att medelvärdet i 

elförbrukning för kalla dagar är betydligt större än medelvärdet för varma dagar. Alltså kan spridningen 

delvis förklaras av byggnadens värmetröghet.   

 

Figur 28: Energisignatur och normalfördelning för Hushåll 22 

 

Att värmetrögheten påverkar värdet hos R2balans behöver dock inte vara ett problem eftersom en 

kombination av nyckeltalet för R2balans och normalfördelningen kan användas. Hushåll 24 i Figur 29 har 
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exempelvis lågt R2balans (0,44) vilket precis som energisignaturen indikerar stor spridning av mätvärden 

vid samma utomhustemperatur. Spridningen är dock relativt oberoende av tidigare dags 

utomhustemperatur vilket illustreras i normalfördelningen. Alltså beror spridningen troligtvis inte av 

värmetrögheten, utan av andra faktorer.   

 

Figur 29: Energisignatur och normalfördelning för Hushåll 24 

 

5.2.3 Termisk viktfaktor 

I Figur 30 redovisas energisignaturer för Hushåll 85 med avseende utomhustemperatur samt viktad 

temperatur. Den viktade temperaturen är beräknad utifrån den termiska viktfatkor som gav den lägsta 

residualkvadratsumman i energisignaturen.  

 

Figur 30: Energisignaturer för Hushåll 85 med avseende på Tute och viktad temperatur Tv (Tbalans-5) 

Den termiska viktfaktorn w för Hushåll 85 (vid Tbalans-5) är 0,4 vilket kan tolkas som att byggnadens 

effektbehov beror till 40% av dagens utomhustemperatur och 60% av gårdagens utomhustemperatur. Det 

går att se hur de röda mätvärdena har flyttats till höger, alltså att deras viktade temperatur är högre än Tute 

för mätvärdet, omvänt gäller för de blåa mätvärdena. Detta leder till att energisignaturen blir mer 

kompakt, alltså att residualkvadratsumman (SSE) blir mindre. 
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Figur 31: Energisignaturer för Hushåll 28 med avseende på Tute , viktad temperatur Tv (Tbalans-5) samt viktad temperatur Tv vid 5 grader och 

kallare. 

Den termiska viktfaktorn för Hushåll 28, i Figur 31, vid Tbalans-5 är 0,4. Det går att notera att det 

fortfarande finns en viss övervikt av röda mätvärden i energisignaturens nedre del vid låga utetemperaturer 

men att de ligger i den övre delen av energisignaturen vid varmare utetemperaturer. Omvänt gäller för blåa 

mätvärden. Om den termiska viktfaktorn optimeras enbart med avseende på mätvärden som är 5˚C och 

kallare, blir den termiska viktfaktorn 0,2 vilket innebär att föregående dags utomhustemperatur får en 

större påverkan på dagens elbehov. Det går att se i Figur 31 att de röda mätvärdena är förskjutna ännu 

längre till höger i energisignaturen och att spridningen för dessa värden minskar ytterligare. 

Det kan också konstateras att det fortsatt finns en relativt stor spridning i elförbrukning vid samma 

viktade temperatur. Vilket bör bero av variationer i användning av hushållsel och tappvarmvatten, 

inomhustemperatur samt graden av uppvärmning från eventuella vedkaminer och liknande.  

I Figur 32 redovisas hur den termiska viktfaktorn följer nyckeltalet för spridningen i normalfördelningen 

(skillnad i elförbrukning mellan kalla och varma dagar i procentenheter) i normalfördelningen. Nyckeltalen 

korrelerar inte helt men det går att se en trend att nyckeltalen för spridningen i normalfördelningen och 

termisk viktfaktor till viss del korrelerar.  

 

Figur 32: Illustration av hur nyckeltalen för termisk viktfaktor och spridning i normalfördelning korrelerar för 45 olika byggnader 

5.3 Validering  
För att verifiera att värmetrögheten i byggnader och de nyckeltal som beskriver påverkan av tidigare dags 

temperatur korrelerar behöver detta valideras. Eftersom den analyserade datan var anonymiserad kunde 

detta inte genomföras. Ett dataset med kända uppvärmningssystem fanns tillgängligt och därför 
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analyserades detta för att undersöka om det var möjligt att bestämma om en byggnad hade installerad 

värmepump eller ej.  

5.3.1 Signatur från värmepump  

Utifrån valideringsdata från byggnader med känt uppvärmningssystem, direktverkande el alternativt 

luft/luft-värmepump, gjordes en energisignatur med analys av flera temperatursteg. Inga mönster som 

kunde förklaras av värmepumpens sjunkande verkningsgrad vid lägre utomhustemperaturer, liknande det i 

Figur 8, kunde skönjas för de byggnader som hade installerad värmepump. Det var alltså omöjligt att 

visuellt skilja en energisignatur från en byggnad med direktverkande el, från en energisignatur för en 

byggnad med luft/luft-värmepump.  

5.4 Avvikelser i data 
I detta avsnitt redovisas några exempel på brister i resultatet som identifierats vid användningen av 

arbetets metoder. Dessa brister har tillkommit till följd av att den data som analyserats på olika sätt avvikit 

från det förväntade mönstret.  

För Hushåll 160 noterades ett 50-tal dygn med extremt mycket högre elanvändning än andra dagar, utan 

att det beror på utomhustemperaturen. Detta beror troligtvis på att mätfel funnits innan eller efter slutet 

av 2015 och leder till att det blir ett felaktigt samband mellan utomhustemperatur och elförbrukning. 

Felaktigheten bör kunna identifierats genom en analysering och filtrering av mätserien som visas i Figur 

33. 

 

Figur 33: Energisignatur för Hushåll 160 och elanvändning 2014-2015 

I Figur 34 visas ett tydligt tecken på att Hushåll 65 har ett datumjusterat värmesystem, då 

temperaturkänsligheten indikerar att det är uppvärmning och inte hushållsel som aktiveras. Det syns att 

det är en kraftig ökning i elförbrukning mellan v 43-v16. Alltså går det inte att styra värmelaster vecka 16-

43.  

 

Figur 34: Energisignatur för Hushåll 65 och elanvändning 2014-2015 
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I Figur 35 illustreras hur elförbrukningen för Hushåll 32 är starkt beroende av veckodag. På helger är 

elförbrukningen betydligt lägre än på vardagar vilket skapar stor spridning i energisignaturen och felaktiga 

nyckeltal 

 

Figur 35: Energisignatur för Hushåll 32 och genomsnittlig elförbrukning per dygn för olika veckodagar 

Hushåll 112 i Figur 36 ser ut att ha en god potential men R2balans blir dåligt (0,5) på grund av enstaka 

(troligtvis felaktiga) mätvärden. Därför rensas denna byggnad bort i summeringen av potentialen trots att 

den har en god potential. Detta hade troligtvis kunnat undvikas med en filtrering av felaktiga mätvärden.   

 

Figur 36: Energisignatur för Hushåll 112 

Generellt om temperaturer 

En anledning till att det är så få mätvärden efter balanspunkten, och att det inte alltid uppvisas en 

horisontell linje vid varma temperaturer skulle kunna vara att det är låg beläggning på bostäder under 

sommaren, och att de varmaste dagarna är de med mest solinstrålning, då också behovet för belysning är 

som lägst. Alltså borde kanske inte energisignaturen beskrivas som en horisontell del, och framförallt 

kanske det finns mätpunkter utan uppvärmning under balanstemperaturen vilket då leder till en felaktighet 

i resultatet. Ett alternativ är att värmesystemet är felaktigt injusterat och startar uppvärmning vid väldigt 

höga utomhustemperaturer utan att behov för detta egentligen finns. Eller så har de boende i sådana hus 

valt att ställa inomhustemperaturen på väldigt höga temperaturer varför uppvärmning krävs på nästan 

samtliga av årets dagar eftersom Trondheimsregionen sällan har temperaturer över 25 grader. Hushåll 131 i 

Figur 37 har också ett relativt stort uppvärmningsbehov för att vara hushållskund, så kanske är detta ett 

flerbostadshus med flera inneboende och cirkulationssystemet påslaget stora delar av året. 
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Figur 37: Energisignatur för Hushåll 131, balanstemperatur 18,4 grader. 

5.5 Analys av styrbar effekt i det analyserade byggnadsbeståndet 
Ursprungligen analyserades 172 stycken kunder där över hälften saknade potential eller ansågs alltför 

instabila för att räknas med. 18 av 172 kunder saknar elberoende uppvärmning helt och ytterligare 75 

ansågs för instabila för att inkluderas i summeringen av potentialen. Nedan redovisas den styrbara effekten 

vid -5˚C för 79 kunder under kategorin Hushåll, vilka har en stabil energisignatur (R2balans över 0,55) och 

elberoende uppvärmning. Det är tydligt att 1 kund har en betydligt större styrbar effekt än övriga, men att 

även de 7 bästa kunderna har en betydligt större potential (runt 60 kW i snitt) än övriga kunder 

 

 

Figur 38: Styrbar effekt (kW) vid -5˚C  för 79 olika kunder 

Den totala styrbara effekten för de 79 kunderna är totalt 1680 kW vid -5˚C. De 15 bästa kunderna hade en 

total styrbar effekt på 900 kW vid -5˚C. För övriga 64 kunder var den styrbara effekten totalt 780 kW. 

Alltså finns 54% av potentialen för styrbar effekt hos 9% av de analyserade kunderna, eller 15% om de 75 

instabila kunderna exkluderas eftersom det inte går att garantera att de saknar potential. 
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Om de 9 klart bästa kunderna exkluderas tydliggörs skillnaden i styrbar effekt mellan olika kunder med 

lägre styrbar effekt. Detta illustreras i Figur 39. 

 

 

Figur 39: Styrbar effekt (kW) vid -5˚C  för 70 olika kunder (de 9 byggnader med störst styrbar effekt är exkluderade ur detta diagram) 

I Figur 40 jämförs potentialen i styrbar effekt (vid -5˚C) med kundens största uppmätta dygnsmedeleffekt. 

Det uppvisas korrelationer mellan stor dygnsmedeleffekt och potential, men det finns också kunder som 

har stor dygnsmedeleffekt men har låg potential. 

 

Figur 40: Maximalt dygnsgenomsnittligt effektuttag i förhållande till potential för varje kund. Enbart små kunder (maximalt dygnsmedeleffektuttag 

mindre än 25kw) är inkluderade för att underlätta den visuella jämförelsen.  
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5.6 Sammanfattande analys 
Utifrån litteraturstudien kan det konstateras att de faktorer som har störst påverkan på potentialen för 

styrning av värmelaster är den styrbara effekten, den flyttbara lasten samt byggnadens 

värmedistributionssystem. Dessutom krävs självfallet att byggnaden har elberoende uppvärmning. 

Med utgångspunkt i en energisignatur är det möjligt att avgöra om byggnaden har elberoende 

uppvärmning genom att beräkna RU. Sambandet mellan effektbehov och utomhustemperatur (kW/˚C) 

gör det också möjligt att beräkna den styrbara effekten vid olika temperaturer.  

Uppvärmningsbehovets påverkan av tidigare dags temperatur skulle enligt teorin kunna användas för att 

ge en uppfattning om byggnadens värmetröghet, vilket därmed kan göra det möjligt att bestämma den 

flyttbara lasten. Då detta inte har validerats i arbetet, till följd av brist på data, kan detta inte sägas med 

säkerhet. Det finns vissa osäkerheter i denna metod vilka diskuteras i kapitel 6.1.3 och 6.2.2 

Slutligen identifierades inga metoder som gör det möjligt att, utifrån avläst elförbrukning, bestämma en 

byggnads värmedistributionssystem. Konsekvenserna av olika distributionssystem lyfts i kapitel 3.1.5 och 

diskuteras vidare i kapitel 6.2.4 

Ovanstående redogörelse illustreras i Figur 41. 

 

Figur 41:Illustration över de faktorer som påverkar en byggnads potential för styrning av värmelaster, samt de metoder (i blått) som kan användas för 
att beräkna de olika faktorerna. Faktorerna är färgade utefter möjligheten att bestämma dessa med säkerhet genom en analys av byggnadens 

elförbrukning.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först resultatet av de i arbetet framtagna metoderna och hur de skulle kunna förändras. Därefter 

lyfts flertalet felkällor vilka kan påverka resultatet och värdet av de beräkningar som utförts. Utifrån detta konkluderas 

vilka slutsatser som kan dras om byggnaders potential för styrning av värmelaster utifrån den framtagna metoden. Slutligen 

summeras arbetets bidrag till rådande kunskapsläge och förslag på vidare studier inom området ges.   

6.1 Metoddiskussion 
Den i arbetet framtagna metoden innehåller ett flertal antaganden och förenklingar vilka diskuteras i detta 

avsnitt. Det förs även ett resonemang kring andra aspekter som berör den framtagna metoden. 

6.1.1 Styrbar effekt 

Vid beräkningen av den styrbara effekten vid olika utomhustemperaturer antas att uppvärmningseffekten 

är konstant över dygnet. Detta påstående är en förenkling vilken dock stöds av litteraturstudien där det 

konstateras att uppvärmning sker med mycket små variationer över dygnet. Det kan såklart finnas 

byggnader som värms mer ojämnt. Exempelvis är nattsänkning, alltså att inomhustemperaturen tillåts 

sjunka nattetid, en inställning som kan finnas på olika värmesystem (Livik, 2017). En sådan inställning 

behöver nödvändigtvis inte innebära problem eftersom uppvärmningsbehovet då är större än beräknat 

under dagtid, vilket är den tid då styrning av värmelaster bör vara mest efterfrågat. Alltså redovisar 

metoden i detta fall en lägre potential av den styrbara effekten än vad som bör vara möjligt, vilket bör 

anses vara bättre än en överdrivet optimistisk skattning. Uppvärmningsbehovet kan också variera per 

timme om uppvärmningssystemet arbetar i kortare cykler, vilket kan vara fallet för värmepumpar eller 

elradiatorer, framförallt vid mildare utomhustemperaturer. Detta skulle innebära att den tillgängliga 

styrbara effekten varierar kraftigt i korta tidssteg. Vid installation av styrsystem bör detta kunna hanteras 

eftersom uppvärmningssystemet kan styras intelligent och den tillgängliga effekten då kan säkerställas och 

beräknas exakt.  

Vid beräkningen av den tillgängliga styrbara effekten är det möjligen lutningen i (kW/˚C) som ges av f(x) 
(vilket beräknas genom linjär regression av flera temperatursteg) som bör användas för redovisning av 

potentialen för efterfrågeflexibilitet. Istället för den förenklade varianten med genomsnittlig lutning på 

linjen β för alla värden under balanstemperaturen. Detta eftersom denna metod tar hänsyn till 

värmesystemets maxeffekt och eventuella avvikelser från ett helt linjärt samband mellan 

utomhustemperatur och elanvändning. Sådana avvikelser skulle exempelvis kunna ske till följd av 

varierande värmefaktor från värmepumpar vid olika utomhustemperaturer, dock kunde inga sådana 

mönster uppvisas för någon av de observerade byggnaderna. Att använda sig av f(x) blir också mindre 

överskådligt vid en jämförelse mellan olika byggnader, men det skulle kunna vara mer användbart vid 

exempelvis simuleringar. 

Metoden tar inte hänsyn till att effektbehovet för uppvärmning påverkas av tidigare dags 

utomhustemperatur. Alltså att det kan finnas en lägre styrbar effekt om tidigare dag varit varm eftersom 

uppvärmningsbehovet då är lägre. Detta är endast ett problem om hela uppvärmningssystemet ska 

kopplas ur, då den frigjorde effekten i ovanstående fall skulle bli lägre än beräknat. Men eftersom 

relationen i uppvärmningsbehov kopplat till föregående dags utomhustemperatur är (relativt) känd, skulle 

detta möjligen kunna användas för att ge en än mer exakt prognos när styrning väl sker i byggnaden. 

Ett alternativ skulle vara att uttrycka den styrbara effekten som beroende av den viktade temperaturen, 

istället för utomhustemperaturen, vilket bör skapa en mer exakt estimering av den styrbara effekten. Detta 

hanterar delvis även det faktum att lutningen på linjen f(x) minskar vid låga utomhustemperaturer. Som 

illustreras i Figur 31 beror denna avböjning till viss del av att uppvärmningsbehovet vid låga 

utomhustemperaturer sjunker till följd av att tidigare dag varit varmare och att byggnaden har en viss 

värmetröghet.  
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6.1.2 Klassning av byggnader som saknar uppvärmningssystem 

Utifrån okulär besiktning ansågs RU fungera bra för att bestämma om byggnader hade ett elberoende 

uppvärmningssystem eller ej. Värdet på RU valdes godtyckligt utifrån visuell analys av energisignaturer, 

och ger därmed inte en till 100% korrekt klassning för byggnader med RU nära gränsvärdet. 

Även själva gränsvärdet -0,2 kan diskuteras, exempelvis valde Dyson et al (2014) 0 som gränsvärde för att, 

utifrån samma metod, identifiera byggnader med luftkonditionering i Kalifornien.  I Norden ökar dock 

användningen av hushållsel under vintern, till följd av ökat belysningsbehov och mer tid spenderad 

inomhus, vilket därmed leder till ett ökat elbehov under årets kallare dagar, oberoende av uppvärmning. 

Detta är delvis omvänt mot varma delar av världen där soliga dagar kräver mindre belysning men mer 

luftkonditionering. Alltså bör det anses motiverat att kräva ett strängare samband mellan 

utomhustemperatur och elanvändning, vid analys av elberoende uppvärmning i Norden.  

En klassning av lokaluppvärmningssystemet i en byggnad bör också kunna användas för att bestämma om 

tappvarmvattnet i en byggnad värms med el. Detta bör vara intressant för aktörer som för 

efterfrågeflexibilitet tillämpar styrning av varmvattenberedare i hushåll, något som bland annat görs av 

Fortum (Ei, 2016c).  

6.1.3 Värmetröghet 

Både Sæle et al (2013) och Kurkinen (2012) menar att en stor tidskonstant medför att en byggnad behöver 

värmas mindre vid en köldknäpp. Att en byggnad med stor tidskonstant behöver värmas mindre vid en 

köldknäpp borde troligtvis även innebära att samma byggnad behöver värmas mer om tidigare dag varit 

kall. Att tidigare dags utomhustemperatur påverkar dagens uppvärmningsbehov är också något som 

observerats och kvantifierats i de analyser som gjorts, utifrån de olika metoderna som använts för att 

uppskatta byggnaders värmetröghet. Att en stor spridning av mätvärden orsakad av tidigare dags 

utomhustemperatur, eller liten termisk viktfaktor, innebär en stor tidskonstant kunde dock inte valideras 

då all data som analyserats var anonymiserad, och mätserier kunde därför inte kopplas till 

byggnadstekniska egenskaper. 

Det kunde också konstateras att elförbrukningen ökar mer om tidigare dag varit kall, än den sjunker om 

tidigare dag varit varm. Detta skulle kunna bero av att byggnadens värmesystem inte kompenserar 

tillräckligt snabbt för det extra energitillskottet från den lagrade energin i byggnaden, vilket leder till 

kortare perioder med övertemperatur. Alltså sker ett onödigt stort värmetillskott från 

uppvärmningssystemet, vilket också ökar värmeförlusterna till följd av höjd inomhustemperatur. Det är 

bland annat denna tröghet i systemet som Ngenics styrsystem beräknar och kompenserar för, så att 

inomhustemperaturen hålls jämn (Ngenic, 2017). 

Att energisignaturen planar ut vid låga utomhustemperaturer beror troligtvis på värmetrögheten vilket 

diskuterats tidigare. Men det bör också kunna bero av att inomhustemperaturen sjunker vid extremt låga 

utomhustemperaturer till följd av att byggnadens uppvärmningssystem inte är dimensionerat för extremt 

låga utomhustemperaturer. Därmed kan det alltså ifrågasätta att mätvärden vid extremt låga temperaturer 

används för att beräkna effekten av tidigare dags utomhustemperatur, eftersom detta delvis kan bero av 

andra faktorer än byggnadens värmetröghet.  

Procent eller kWh 

I beräkningarna används skillnaden i elanvändning utifrån tidigare dags utomhustemperatur uttryckt i 

procent. Alltså att elanvändningen exempelvis ökar 10% om tidigare dag varit kall. Troligtvis bör det vara 

minst lika intressant att studera hur elanvändningen förändras uttryckt i kWh, om syftet är att undersöka 

byggnaders lämplighet för styrning av värmelaster. Det sänkta uppvärmningsbehovet i kWh, till följd av 

att tidigare dag varit varm, skulle kunna tolkas som ett mått på hur stor mängd termisk energi som lagrats i 

byggnadens stomme och sedan bidragit till uppvärmning av byggnaden. En byggnad med stort 

uppvärmningsbehov kommer utifrån detta kunna lagra mer värme än en byggnad med litet 

uppvärmningsbehov, givet att den procentuella påverkan av tidigare dags utomhustemperatur är lika. 

Alltså skulle det möjligen vara enklare att uttrycka potentialen i värmelagringsförmåga i kWh och inte i 
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procent av eget uppvärmningsbehov. Ett argument mot detta skulle vara att en större byggnad kräver ett 

mer avancerat (och dyrare) styrsystem, varför det möjligen kan vara bättre att välja en lågenergivilla (som 

bör ha stor procentuell skillnad i uppvärmningsbehov beroende av tidigare dags utomhustemperatur) än 

en större byggnad som kan lagra fler kWh värme.  

Normalfördelning 

Den valda metoden för att analysera mätvärden utifrån en normalfördelning har flera brister. Det kan 

anses som väl grovt att enbart klassa dagar som varma eller kalla enbart utifrån om de är 2 ˚C varmare 

eller kallare än föregående dag. 2 ˚C är relativt godtyckligt valt och framförallt bör avsaknaden av viktning 

kritiseras. Det är exempelvis inte korrekt att en dag som är 2,1 ˚C kallare än dagen för mätvärdet får lika 

stor betydelse som en dag som är 6 ˚C kallare.  

Dessutom hade det möjligen varit bättre att ta hänsyn till flera dagar bakåt i tiden och inte bara föregående 

dag. Exempelvis hade att gårdagens utetemperatur kunnat viktas till 50%, utetemperaturen för 2 dagar 

sedan till 35% och utetemperaturen för 3 dagar sedan till 15%. Detta skulle kunna ge ett bättre resultat, 

framförallt för längre tidskonstanter. Dock finns vissa osäkerheter kring om detta leder till en förbättring 

och framförallt hur viktningen ska genomföras. En fullständig viktning genomförs också vid beräkningen 

av den termiska viktfaktorn vilket möjligen kan ursäkta frånvaron av viktning i normalfördelningen. 

Argumentet för den valda metoden är att den är principiell och att exjobbet framförallt syftar till att 

undersöka om det går att estimera värmetrögheten utifrån den analyserade datan, inte nödvändigtvis att 

optimera estimeringen. Metoden kan såklart utvecklas och optimeras om ett stort datasett med 

tidskonstant och mätvärden finns tillgängligt. I detta fall skulle troligtvis maskininlärning vara användbart, 

alltså att exempelvis ett neuralt nätverk lär sig sambanden mellan mätvärden, utomhustemperatur och 

tidskonstanter.  

Termisk viktfaktor 

En felkälla vid beräkningen av den termiska viktfaktorn är att enstaka, felaktiga, extremvärden kan få stor 

påverkan på resultatet. Om ett mätvärde avviker kraftigt från övriga mätvärden (exempelvis till följd av ett 

mätfel) kan detta påverka den optimerade termiska viktfaktorn, eftersom vinsten av att optimera för det 

enskilda mätvärdet blir oproportionerligt stor. Hade avvikande mätvärden filtrerats bort på ett korrekt sätt 

hade det kunnat bli ett jämnare och bättre resultat (följer nyckeltalet för normalfördelningen bättre) för 

den termiska viktfaktorn. Möjligen skulle också viktningen anpassas för olika temperaturintervall eftersom 

tidigare dags utomhustemperatur förefaller ha en större påverkan på elanvändningen vid lägre 

utomhustemperaturer, vilket illustreras i Figur 31. Troligtvis skulle också ett bättre resultat erhållits om 

hänsyn tagits till utomhustemperaturen flera dagar bakåt i tiden, vilket diskuterats ovan.  

6.1.4 Filtrering av mätvärden 

Som illustrerades i kapitel 5.4 skulle den framtagna metoden ha användning för ett filter som rensat bort 

felaktigheter och avvikelser i de mätserier som analyserades. 

Eftersom syftet med exjobbet inte var att leverera ett helt korrekt resultat för de analyserade byggnaderna, 

utan att undersöka om och hur styrbar effekt, och framförallt värmetrögheten kunde uppskattas utifrån 

tillgänglig data, prioriterades inte detta. R2balans användes som ett substitut för att exkludera byggnader 

med för ”stökiga” energisignaturer, och därmed enbart välja de ”stabilaste” byggnaderna för beräkningar 

och analyser. Det fungerade delvis bra, men exempelvis exkluderas byggnader med säsongs och 

helgvariationer vilka kan ha god potential. Även eventuella byggnader med liten elanvändning, men stor 

spridning av mätvärden orsakade av tidigare dags utomhustemperatur, sorteras bort till följd av litet 

R2balans. En filtrering av mätserier hade lett till att många byggnader som klassats som för osäkra kunnat 

tas med i beräkningarna eftersom gränsvärdet på R2balans kunnat sänkas, utan att riskera att ”felaktiga” 

byggnader tagits med i beräkningarna. 

En analysering av elanvändningen som en funktion av flera faktorer skulle möjligen kunna leda till en 

bättre förklaring av energisignaturens utseende. Exempelvis kan elanvändningen på helger skilja sig från 
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den på vardagar och om hänsyn togs till detta skulle möjligen spridningen av mätvärden upplevas mindre 

slumpartad, och därmed skulle en tydligare påverkan av värmetrögheten kunna illustreras.  

6.1.5 Känslighetsanalys 

För att undersöka osäkerheterna i beräkningarna av den styrbara effekten hade en känslighetsanalys 

kunnat genomföras genom att jämföra den beräknade och uppmätta elanvändningen vid olika 

utomhustemperaturer. Detta görs visserligen genom beräkningen av R2balans men används i analysen 

främst för att sålla bort byggnader vars energisignaturer avviker för kraftfullt mot det som anses normalt, 

inte som kritik mot beräkningarna. 

Som diskuterats i avsnitt 6.1.3 skulle den termiska viktfaktorn kunna användas för att förbättra 

estimeringen av den styrbara effekten utifrån utomhustemperaturen. Och det hade därför kunnat vara 

aktuellt att analysera hur mycket den termiska viktfaktorn skulle kunna förbättra estimeringen. 

Det huvudsakliga användningsområdet för metoden är dock att finna den genomsnittliga effekten för 

uppvärmningssystemet vid olika utomhustemperaturer. Till synes slumpvisa variationer i uppvärmning bör 

kunna kontrolleras av ett styrsystem som exempelvis syftar till att skapa en jämnare inomhustemperatur 

och därmed minskar spridningen. Dessutom kan ett sådant system löpande ge information om hur mycket 

effekt som finns tillgänglig, varför en felaktig estimering vid potentialanalysen inte är ett stort problem. 

Det viktiga är att identifiera ungefär hur mycket effekt som kan styras för att identifiera attraktiva kunder 

där styrsystem är aktuella att installeras. När styrning väl genomförs kan mer exakta data erhållas.  

6.2 Felkällor 

6.2.1 Vind och solinstrålning 

Ingen hänsyn till övriga väderfaktorer så som vind och solinstrålning har tagits i arbetet. Detta grundade 

sig i att dessa faktorer utifrån litteraturstudien ansågs ha låg påverkan på resultatet. Flertalet källor 

argumenterade för att vind har liten påverkan på uppvärmningsbehovet (Elforsk, 2011; Livik, 2017; Løken 

Nilsson, 2013). Solinstrålning är en faktor som kan ha viss påverkan på vår och höst. Men under vintertid 

är energibidraget från solinstrålning lågt enligt Sjögren et al (2009), och det är dessa mätvärden, vid lägre 

utomhustemperaturer, som har varit mest intressanta att studera .  

En känslighetsanalys hade möjligen kunnat genomföras med avseende på både vind och solinstrålning, 

dels för hela det aggregerade området. Men också för enskilda byggnader för att se om det går att 

identifiera byggnader som är kraftigt exponerade för vind och sol. Möjligen kan påverkan från 

solinstrålning och vind också ha en viss bidragande effekt till spridningen av mätvärden vid liknande 

utomhustemperaturer. Vid låga utomhustemperaturer borde dock solinstrålning ha mycket liten påverkan 

och det är ofta där den största spridningen mellan mätvärden observerats.  

En känslighetsanalys med avseende på väder prioriterades dock inte utifrån tidigare resonemang om att 

det var principerna för att beräkna styrbar effekt och värmelagringsförmåga, inte det exakta resultatet av 

beräkningarna, som var huvudprioritet.  

6.2.2 Reglering av uppvärmningssystem 

Beräkningarna utgår från att uppvärmningssystemet är korrekt injusterat och regleras optimalt. Alltså att 

uppvärmningsbehovet och den faktiska uppvärmningen är lika stor. Det förutsätts med andra ord att 

inomhustemperaturen är konstant. Detta är beroende av hur värmesystemet är reglerat.  Om 

uppvärmningen enbart justeras efter utomhustemperatur kommer uppvärmning ske delvis oberoende av 

behov, och därmed bör ingen påverkan av tidigare dags utomhustemperatur och byggnadens 

värmetröghet kunna skönjas. Ett undantag skulle vara om ytterligare värmekällor, i form av exempelvis 

fristående elradiatorer, aktiveras manuellt eller att manuell reglering sker av uppvärmningssystemet. 

Om uppvärmningen istället regleras utifrån behov bör effekter av tidigare dags utomhustemperatur och 

värmetrögheten kunna observeras, vilket också gjorts för flertalet av de byggnader som analyserats.  
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6.2.3 Alternativa värmekällor 

Många småhus i Norge har vedkamin som huvudsaklig eller kompletterande värmekälla. Om denna 

kombineras med ett elberoende uppvärmningssystem skapas felaktiga samband i energisignaturen och de 

beräknade nyckeltalen. Detta är givet att användningen av vedkaminen inte sker konsekvent vid en given 

temperaturgräns och med jämn effekt. Även bland de byggnader där förekomsten av luft/luft-värmepump 

var känd fanns vedkaminer, vilket möjligen kan ha bidragit till att inga effekter av sjunkande värmefaktor 

vid låga utomhustemperaturer kunde observeras i deras energisignaturer. 

6.2.4 Värme- och distributionssystem 

Utifrån analyserna samt valideringen med avseende på byggnader med och utan luft/luft-värmepumpar, 

kunde det konstateras att det inte gick att identifiera byggnader med värmepumpar utifrån analys av 

energisignaturens varierande lutning vid olika temperatursteg. Möjligen hade detta kunnat göras för 

byggnader med bergvärmepump där en elpatron aktiveras vid en viss utomhustemperatur. Detta leder 

troligtvis till en skarpare förändring i värmefaktor, och därmed tydligare påverkan i energisignaturen, än 

den gradvisa försämring av värmefaktor vid sjunkande utomhustemperaturer som sker hos en luft/luft-

värmepump.  

Det kan alltså konstateras att en klassning av byggnadens uppvärmningssystem inte kan göras utifrån de 

metoder som använts i arbetet. Inte heller byggnadens värmedistributionssystem går att bestämma med 

säkerhet. Detta leder till en viss osäkerhet vid klassningen av byggnader med potential för styrning av 

värmelaster, då vissa värmedistributionssystem, som luftburna system, är mindre lämpade för detta 

ändamål. Eftersom detta är en relativt ovanlig uppvärmningsform kan detta anses vara ett mindre 

problem. Men vid ett antagande att de i arbetet framtagna metoderna fungerar för att uppskatta 

värmetrögheten i byggnader rent principiellt, skapas ändå osäkerheter till följd av okunskap om 

värmedistributionssystemet. Detta eftersom exempelvis gamla elradiatorer avsvalnar snabbare än olje-och 

vattenfyllda radiatorer. Som diskuterats i avsnitt 3.1.5 minskar därmed strålningsutbytet från radiatorn 

snabbare, samtidigt som risken för kallras blir större. Därmed kommer rum som värms med gamla 

elradiatorer upplevas kallare vid en styrning, trots att inomhustemperaturen är densamma. Alltså skiljer sig 

den operativa inomhustemperaturen vid styrning av byggnader med olika värmedistributionssystem.  

Även potentialen för styrbar effekt kan påverkas eftersom även en kortare avstängning av gamla 

elradiatorer kan leda till kallras och ett minskat strålningsutbyte. Det skulle kunna vara så att kallras kan 

undvikas om radiatorernas effekt exempelvis sänks till hälften (vilket beror av flera byggnadstekniska 

faktorer) och att strålningsutbytet fortfarande ger en acceptabel operativ temperatur. Därmed kan den 

faktiska vämelagringsförmågan (kWh) i huset (som eventuell kan beräknas) gå att utnyttja till fullo, men 

utspritt under en längre tidsperiod (lägre styrd effekt) än beräknat.  

Värmedistributionssystemet påverkar också valet av styrsystem vars kostnad kan skilja sig mellan olika 

uppvärmningssystem. Finns det exempelvis ingen centralstyrd uppvärmning utan 50 fristående elradiatorer 

i ett flerbostadshus, bör kostnaden för ett styrsystem öka markant. 

Vid god kunskap om de avlästa kunderna, exempelvis att alla kunder är i form av villor i liknande storlek, 

hade möjligen slutsatser kunnat dras om uppvärmningssystemet, utifrån energisignaturen. 

Balanstemperaturen borde kunna avgöra kvalitén på byggnadens isolering medan lutningen på 

energisignaturen då kan användas för att skilja värmepumpar från direktverkande el, till följd av en bättre 

värmefaktor hos värmepumpar. Detta förutsätter dock en liknande inomhustemperatur hos de olika 

kunderna, vilket möjligen kan skapa vissa osäkerheter. 

För att kunna genomföra styrning av värmesystemet hos en kund krävs självfallet ett tillstånd från kunden, 

alltså att kunden får en förfrågan vilket den får ta ställning till. Denna förfrågan bör exempelvis innehålla 

övergripande teknisk information och ett förslag på avtal med ekonomiska villkor. Utöver detta skulle 

denna förfrågan kunna kompletteras med en fråga om kundens uppvärmnings och 

värmedistributionssystem vilket då kan användas för slutgiltig sållning av kunder med potential eller ej.  
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6.3 Avslutande diskussion 
Resultatet för de undersökta byggnaderna visar att det finns en viss korrelation mellan maximalt 

effektuttag och potentialen för styrning av värmelaster. Men att potentialen också skiljer sig klart mellan 

byggnader med samma uppmätta maxeffekt. Således krävs det en mer detaljerad analys av byggnaderna, 

eftersom det maximala effektuttaget inte kan användas som en indikator på om byggnaden har potential 

för styrning av värmelaster. Med avseende på den styrbara effekten kunde det konstateras att 15% av de 

analyserade byggnaderna stod för över hälften av den totala potentialen. Detta visar på värdet av att kunna 

identifiera byggnaderna med bäst potential. 

Utifrån tidigare diskussion anses den styrbara effekten, samt vilka byggnader som har elberoende 

uppvärmning, gå att beräkna relativt säkert genom analysen av dess energisignaturer. För frekvenshållning 

är primärt den styrbara effekten av intresse och ur denna synvinkel är de framtagna metoderna i stor del 

tillräckliga. För att detta ska vara intressant att använda styrning av värmelaster för frekvenshållning, 

istället för andra tekniska lösningar, krävs dock att problemen med frekvenshållning i elnätet inträffar 

vintertid. Genom att konstatera om uppvärmningssystemet är elberoende eller ej ges också information 

om varmvattnets uppvärmningskälla (vilken vanligtvis är elberoende om lokaluppvärmningen är det). 

Vilket är intressant om man vill styra dessa. 

För att hantera lokala nätproblem och nationell effektbrist krävs en viss uthållighet i effektminskningen 

varför inomhustemperaturen i byggnaden kan bli den begränsande faktorn. För att kunna identifiera 

byggnader med potential för detta krävs alltså kunskap om byggnadens värmetröghet. Detta gäller även 

problem med ineffektiv resursanvändning där den mängd energi som kan lagras i byggnaden är avgörande 

för hur mycket efterfrågan på el kan öka eller minska. 

Även om det troligtvis finns flera felkällor i att uppskatta byggnadens värmetröghet utifrån tidigare dags 

utomhustemperatur, är det fortfarande så att ett visst samband har illustrerats och därför kan den 

framtagna metoden möjligen vara till användning i framtiden om den valideras och kalibreras.  

Det finns även felkällor till följd av att byggnadens uppvärmnings och värmedistributionssystem inte går 

att bestämma. Detta är dock något som är relativt enkelt att ta reda på genom att fråga kunden. Även om 

det optimala hade kunnat vara att inhämta denna information genom analys av kundens mätvärden, bör 

fortfarande metoderna kunna användas för att göra en initial filtrering av kunderna i ett område utefter 

potentialen för styrning av värmelaster. Därmed minskar antalet nödvändiga förfrågningar kraftigt.  

Potentiella möjligheter 

De framtagna metoderna, i nuvarande form, och framförallt om de utvecklas till att kunna uppskatta 

värmetrögheten hos byggnader, skulle kunna bidra till att identifiera byggnader med god potential för 

styrning av värmelaster. För exempelvis en nätoperatör kan det alltså bli möjligt, att inom givna områden, 

identifiera den lokala potentialen för styrning av värmelaster, och då enkelt väga detta mot andra 

investeringsalternativ. Då dessa system är väldigt billiga, i jämförelse med exempelvis batterier, bör 

tröskeln för att implementera styrning av värmelaster vara låg. Genom att tydligt kunna visa på den 

potential som finns tillgänglig bör beslutsprocessen för nätföretag, slutkunder och aggregatorer förenklas. 

När högupplösta mätvärden från samtliga slutkunder i Sverige blir tillgängliga i elmarknadshubben bör 

stor insikt i potentialen för alla svenska hushåll, på individuell basis, kunna ges. 

I Norge har NVE (2017) föreslagit en effektbaserad nätavgift även för små elkonsumenter, detta innebär 

att kunden abonnerar på en maxeffekt och att en överskridning av denna effekt debiteras. Därmed kan det 

vara intressant även för slutkonsumenter att undersöka hur den egna elnätsfakturan kan sänkas genom att 

styrning av värmelaster kapar effekttopparna. 

Om flertalet styrsystem av värmelaster installeras hos slutkunder kommer det att bli möjligt att minska 

investeringsbehovet i elnäten vilket gynnar både elnätsföretag och slutkunder. Med en ökad nationell 

tillgång till efterfrågeflexibilitet kan behovet av en nationell effektreserv minska vilket innebär stora 

besparingar. Än mer intressant är kanske att en ökad mängd efterfrågeflexibilitet kan öka 
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utnyttjandegraden av variabel kraftproduktion. Eftersom efterfrågan på el då kan anpassas bättre till 

utbudet krävs en mindre andel baslast och reglerbar kraft i elsystemet.  Eftersom priserna för sol och 

vindkraft stadigt sjunker finns det ekonomiska vinster i att kunna utnyttja dessa billiga kraftkällor 

maximalt. (Ei, 2016c) 

En förbättrad intjäningsförmåga för förnyelsebar elproduktion kommer alltså kunna bidra till en minskad 

andel fossil elproduktion i elsystemet. Detta har positiva miljökonsekvenser i form av bland annat sänkta 

koldioxidutsläpp och minskande luftföroreningar.  

En ökad mängd installerade styrsystem skulle också möjliggöra användningen av storskalig dataanalys för 

att med exempelvis maskininlärning koppla mätvärden på elförbrukning från byggnader (innan styrsystem 

installerades) mot de tekniska egenskaper som kan bestämmas av styrsystemen. På detta sätt kan 

säkerheten i beräkningarna av byggnaders potential för styrning av värmelaster förbättras. 

Slutligen bör de framtagna metoderna, i utvecklad form, även kunna användas för att analysera 

byggnaderna i ett fjärrvärmesystem. Där kan styrning av värmelaster, som ett substitut till investering i en 

ackumulatortank, användas för att minska behovet av dyr spetslast, exempelvis i form av olja (Kensby, 

2015). Vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga vinster.  

6.4 Eget bidrag 
I arbetet har det utformats en egen metod som enkelt uppskattar potentialen i kW för styrning av 

byggnaders uppvärmningssystem, för enskilda byggnader. Denna metod kan också användas för att 

bestämma om byggnader har ett elberoende uppvärmningssystem eller ej. Det som krävs för att kunna 

göra detta är data på dygnsmedelförbrukning av el och genomsnittlig dygnstemperatur för regionen för 

byggnaden. Utifrån analysen av de studerade kunderna kan det konstateras att potentialen skiljer sig 

kraftigt mellan olika byggnader. 

I arbetet har det också påvisats ett samband mellan tidigare dags utomhustemperatur och dagens 

uppvärmningsbehov. Detta skulle kanske kunna användas för att bestämma storleksordningen på 

värmetrögheten i den analyserade byggnaden. Både Termisk viktfaktor och normalfördelningen av 

elförbrukningen för kalla och varma dagar, är nyckeltal som kan användas för att kvantifiera tidigare dags 

påverkan på dagens uppvärmningsbehov. Slutligen kan det konstateras att byggnadens energisignatur ger 

en bra bild av dess elberoende uppvärmning och även hur tidigare dagars utomhustemperatur påverkar 

uppvärmningsbehovet, om färgning av mätvärden görs.  

6.5 Vidare studier 
För att kunna bekräfta att uppvärmningsbehovets påverkan av tidigare dygns utomhustemperatur 

verkligen har en korrelation till byggnadens värmetröghet behövs detta valideras. Om detta samband inte 

enskilt kan beskriva värmetrögheten kan vidare arbete genomföras för att undersöka om det går att 

uppskatta en byggnads värmetröghet utifrån data på elförbrukning. Vid tillgång till stora mängder data i 

form av mätserier på elförbrukning från byggnader, utomhustemperatur, samt dessa byggnaders tekniska 

egenskaper, hade det varit väldigt intressant att applicera maskininlärning på detta. Eventuella samband 

mellan byggnadens värmetröghet och mätdata som inte kunnat urskiljas i detta arbete skulle därmed kunna 

identifieras. 

Det hade även varit intressant att applicera beräkningarna i arbetet på data från Sverige eftersom det 

troligtvis är en större diversifiering i uppvärmningskällor och mindre andel elberoende uppvärmning. 

Troligtvis bör osäkerheterna i den beräknade potentialen minska i Sverige eftersom det är betydligt färre 

bostäder som värms med ved och gamla elradiatorer.  

Slutligen hade en jämförelse av byggnader med liknande konstruktion, men med skilda 

värmedistributionssystem, varit intressant med avseende på hur den operativa temperaturen skiljer sig vid 

styrning av uppvärmningssystemet. 

  



59 
 

7. Slutsatser 
Nedan presenteras arbetets slutsatser återkopplat till frågeställningarna.  

Hur kan en metod utformas för att illustrera eventuella samband mellan utomhustemperatur och 

elanvändning i byggnader? 

Genom att ta fram en energisignatur utifrån dygnsmedeltemperatur och genomsnittlig elförbrukning över 

dygnet (kWh/h) kan det genomsnittliga uppvärmningsbehovet (kW/˚C) beräknas för olika 

utomhustemperaturer. Om det finns en negativ korrelation mellan utomhustemperatur och 

uppvärmningsbehov kan det konstateras att byggnaden har elberoende uppvärmning.  

Är det möjligt att uppskatta en byggnads möjlighet att lagra värme (värmetröghet) endast utifrån 

timvärden på elanvändning och utomhustemperatur? 

I arbetet har ingen sådan metod identifierats i litteraturstudien och ingen slutgiltig metod som kan 

uppskatta värmetrögheten har tagits fram. Däremot har intressanta samband mellan tidigare dags 

utomhustemperatur och dagens uppvärmningsbehov identifierats. Detta bör påverkas av byggnadens 

värmetröghet vilken då möjligen skulle kunna uppskattas utifrån dessa samband. Vidare validering och 

undersökningar av detta krävs, exempelvis med mätdata från byggnader med kända tekniska egenskaper. 

Kan potentialen för styrning av värmelaster beräknas eller uppskattas genom kunskap om dessa 

samband? 

Beroende av användningsområdet för den efterfrågeflexibilitet som ges av styrningen av 

uppvärmningssystemet går potentialen för detta att uppskattas i olika grad. Om enbart den styrbara 

effekten är intressant, alltså om själva styrningen pågår under kort tid, så går det till stor del att uppskatta 

potentialen. Däremot kan kostnaderna för att installera styrsystem inte beräknas eftersom uppvärmnings 

och värmedistributionssystem inte varit möjliga att bestämma. 

För styrning under en längre tid krävs kunskap om värmetrögheten vilken alltså inte har kunnat 

bestämmas med säkerhet. 

Hur kan potentialen för styrning av värmelaster redovisas? 

Både den styrbara effekten (kW), och värmeunderskottet (Kwh) som går att skapa innan 

inomhustemperaturen sjunker under en acceptabel nivå, är nödvändiga för att redovisa potentialen. För 

vissa användningsområden för efterfrågeflexibilitet begränsas potentialen endast av den styrbara effekten, 

men ofta är även mängden energi som kan styras (kWh) väsentligt.  

Hur skiljer sig potentialen för styrning av värmelaster mellan olika byggnader? 

Utifrån de analyserade byggnaderna kan det konstateras att potentialen i styrbar effekt varierar kraftigt och 

att det finns stora effektiviseringsmöjligheter i att enbart kontakta de kunder med bäst potential. För det 

analyserade byggnadsbeståndet konstaterades att 15% av byggnaderna stod för över hälften av potentialen 

för styrbar effekt.  

Vilka parametrar och data påverkar osäkerheten i resultatet? 

Beroende på värme och distributionssystemet i byggnaden kan den beräknade potentialen vara större än 

den faktiska potentialen. Olika system har alltså olika lämplighet för styrning av värmelaster. Eftersom 

typen av värme-och distributionssystem inte kan bestämmas är detta en osäkerhetsfaktor. Information om 

typ av system kan ges av kunden. En fördel med att först analysera kundbeståndet utifrån arbetets 

metoder, är att enbart de kunder som uppvisar god potential behöver kontaktas.  

Beräkningarna av den styrbara effekten utgår från att uppvärmningen är jämn över dygnet. Om denna 

varierar kommer det finnas en längre styrbar effekt än beräknat vid vissa perioder under dygnet.  
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För att beräkningarna av påverkan från tidigare dags utomhustemperatur ska vara av värde krävs att 

regleringen av uppvärmningssystemet sker efter behov, alltså att uppvärmningen är lika stor som 

uppvärmningsbehovet.   
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