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Sammanfattning 

Det pågår idag en omställning av energisystemet mot ett hållbart energisystem och det ställer också krav 

på utvecklingen av elnätet. För att skapa ett hållbart energisystem behövs incitament för såväl kunder som 

för nätbolagen att skapa effektivare nätanvändning. Nätet kan inte samhällsekonomiskt dimensioneras 

efter största möjliga potentiella effekt och lasttoppar behöver reduceras och kunna styras, i synnerhet med 

avseende på framtida användning i form av laddning av elbilar och intermittent elproduktion. 

Efter energieffektiviseringsdirektivet ska nätbolagen ges incitament till att skapa efterfrågeflexibilitet och 

en attraktiv väg att undersöka är genom ny utformning av nättarifferna. Ett hinder med dagens tariffer 

mot utvecklingen av smarta elnät är att de inte stimulerar till hushållning av effekt och därmed inte leder 

till att elnäten utnyttjas på ett effektivt sätt. Dessutom har de nuvarande tarifferna dålig kostnadsriktighet, 

vilket innebär att kundernas kostnader för elnätet inte speglar de kostnader som nätägaren har. Detta ger 

en orättvis kostnadsfördelning för kunderna och skickar inte rätt signaler om vilken typ av nätanvändning 

som är gynnsam. Dessutom skapar det risker för nätbolaget då intäkterna inte drivs på samma sätt som 

kostnaderna, vilket medför att intäkterna fluktuerar på ett annat sätt än kostnaderna. 

Syftet med denna uppsats är följaktligen att ta fram ett förslag på kapacitetseffektiv tariffportfölj för 

Ellevios småkundsegment med målsättningen att den ska vara mer kostnadsriktig än nuvarande portfölj. 

Denna tariffportfölj ska också analyseras med avseende på förmåga agera laststyrande och se vilka 

konsekvenser ett eventuellt införande skulle ha för företaget och berörda kunder. Tariffportföljens 

robusthet vid förändringar på elmarknaden, så som ökad penetration av elbilar och solceller samt 

temperaturvariationer evalueras också med avseende på företagets intäkter och kundernas 

kostnadsfördelning. 

För att uppfylla syftet gjordes en litteraturstudie för att inhämta relevant teori inom området. Dessutom 

gjordes simuleringar för olika tariffalternativ för att erhålla resultat kopplat till företagets intäkter, 

lastförflyttningsförmåga och känslighetsanalyser. Simuleringarna gjordes baserat på ett dataset bestående 

av timvisa mätvärden av elanvändning under drygt ett års tid från cirka 14 000 kunder, resulterande i cirka 

140 miljoner mätvärden.  

Resultaten visar att det är lätt att utforma en kapacitetseffektiv tariff med bättre kostnadsriktighet än i 

dagsläget när tariffen består av tre komponenter, varav en är en effektbaserad komponent. 

Kostnadsriktigheten visar sig också vara mer stabil under framtida förändringar och variationer på 

elmarknaden, vilket minskar behovet av kontinuerliga justeringar av avgifter för att driva in rätt intäkter. 

En trekomponentstariff med effektavgift skapar också betydande incitament för kunder att hushålla med 

effekt och framförallt att minska spetslasterna, vilket agerar dimensionerande för nätet och utgör 

majoriteten av nätbolagens kostnader. Kostnadsförändringarna blir för de flesta kunder inom ± 30 %, 

vilket tydligt signalerar om kunden har ett effektivt eller ineffektivt användningsmönster med avseende på 

elnätet samtidigt som tarifferna också ger kunderna större potential att styra över sin egen elnätskostnad. 

Kostnadsförändringen grundar sig i att kunderna helt plötsligt bär sina egna kostnader för nätet i en allt 

större utsträckning, vilket också kan anses vara mer rättvist för kunderna. Marginalkostnaden för effekt 

ökar avsevärt, vilket också skickar starka styrsignaler åt alla kunder att minska effektanvändningen, även 

för kunderna med oförändrad totalkostnad. Detta leder till ökad hushållning med effekt snarare än energi, 

vilket är en önskvärd utveckling för elnätsbolagen. 

Det kan också konstateras att Ei:s incitamentsstruktur är svag i sin utformning och inte ger stora 

incitament för nätbolag att driva utvecklingen mot effekttariffer, utan att det snarare är andra faktorer 

som motiverar en sådan övergång.  

Studiens känslighetsanalyser påvisar en generell trend att tariffer med en effektkomponent är mycket 

stabilare än tidstariffer och nuvarande tariffstruktur under betydande marknadsförändringar. Variationer i 



 

 

vintermedeltemperatur bedöms inneha den största risken av de utförda känslighetsanalyserna, då den kan 

ge kraftiga utslag mellan enskilda år och inte heller kan förutses, till skillnad mot ökad penetration av 

elbilar och solceller. Effekttarifferna väntas också skicka kraftigast prissignaler om lastförflyttning och 

investering i hushållsutrustning och teknik som hushåller med effekt snarare än energi, vilket är önskvärt 

ur ett elnätsperspektiv. Baserat på studiens resultat och diskussion rekommenderar författarna en 

övergång till antingen en årlig effektavgift eller månatlig effektavgift då båda tariffstrukturerna har en god 

finansiell prestanda och kundvänlighet. För den slutgiltiga utformningen av tariffen och eventuell 

implementeringsstrategi rekommenderas fortsatta studier inom bland annat förståelse och tillämpning av 

tariffen hos kunderna.  

 

  



 

 

Abstract 

There is an ongoing transition towards a more sustainable energy system, setting higher requirements on 

the electricity distribution system. In order to achieve this transition there is a need for incentives for 

consumers as well as electricity distribution companies to achieve a more efficient utilisation of the grid. 

It is not socioeconomically viable to design the grid to handle highest theoretical power demand and it is 

of great importance to be able to reduce the peak load. Especially when considering new changes on the 

electricity market such as a more electrical vehicles and intermittent power production.  

According to the energy efficiency directive electricity grid owners shall have incentives to promote 

demand response, and one possible way is by modernising the pricing strategy accordingly. One barrier 

against the development of smart grids is that the current tariff design does not incentivise the customers 

to conserve with power, only the amount of transferred energy. Furthermore, the current tariff design has 

a poor match between income and cost drivers. The result is an incorrect cost allocation between 

different customer segments as well as questionable price signals regarding how to use the electricity grid 

efficiently.  

The purpose of this report is to propose a new capacity efficient tariff portfolio for Ellevio´s small 

customer segment with improving the match between income and cost drivers. Furthermore, there is an 

evaluation on how price signals effects load management and how they will impact Ellevio and affected 

customers. The new tariff designs’ robustness will also be assessed under several market uncertainties. 

Investigated uncertainties are temperature deviation and a higher degree of electrical vehicles and micro 

generation.  

In order to achieve this purpose a comprehensive literature review of existing knowledge within the field 

have been performed. Furthermore several simulations for the different design tariffs have been made in 

order to evaluate monthly cash flows, revenue allocation between the tariffs components, dynamic load 

management initiated by price signals as well as multiple sensitivity analysis. This has been done by 

utilising a big data methodology based on hourly measurements of roughly 14 000 customers during 14 

months, totalling roughly 140 million measurements. 

The results indicate that it is easy to design a three component tariff to achieve an excellent revenue-cost 

allocation. It has been shown that tariffs with a power-based component also maintain this property 

under considerable changes in the market situation. This results in an increased revenue stability over time 

and thus reducing the frequency needed of updating the prices. Furthermore, a power-based component 

in the tariff design increases the costumers´ incentives to adjust their consumption behaviour and ability 

to reduce their grid costs. This also benefits grid owners by reducing the maximum grid capacity needed 

and thus reducing the amount of invested capital. A majority of all customers will experience cost changes 

within ± 30 % of current levels and only a small fraction will face considerable cost increases. This is a 

direct result of the fact that each customer would carry their own cost that arises for the grid owner. To 

generalise it can be said that consumers who have a higher than average ratio between peak usage and 

total usage will face cost increases, but the fact is also true for the other way around. The marginal cost of 

electricity will at peak hour increase drastically but will also be considerably lower at off-peak hours. This 

results in a powerful incentive to conserve maximum power usage rather than total energy usage. From a 

grid owner’s perspective this is a beneficial behaviour and will lead to more efficient investments.  



 

 

From the results it can also be concluded that the incentives from the Swedish energy markets 

inspectorate1 is weak and has limited economic benefits. Thus, they do not alone act as a driver in the 

transformation of pricing strategy but can be viewed as a bonus. 

The study´s sensitivity analysis shows a general trend that a tariff structure with a power-based 

component creates an increased revenue stability compared with current design and time-of-use (ToU) 

tariffs. The authors believe that revenue risk arising from mean temperature fluctuations during the 

heating season should be considered as the largest uncertainty as it heavily influences the revenues and is 

unpredictable. Power-based tariff designs can steer the development and behaviour of micro production 

and electrical vehicles to an increased market efficiency. 

Based on the finding in this report the authors recommendations a transition from current tariff design to 

a tariff design consisting of three parts including a power-based component. A yearly or monthly power 

tariff design are the two most attractive options. More knowledge regarding implementation strategy as 

well as customers response are needed before a final recommendation can be made.  

  

                                                      

1 Regulating body within the Swedish energy markets (Energimarknadsinspektionen).  



 

 

Förord 

Denna rapport är vårt examensarbete som utgör det sista momentet i utbildningen Civilingenjör i Energi – 

Miljö – Management vid Linköpings Universitet och omfattar 30 högskolepoäng. Först och främst vill vi 

tacka Ellevio för möjligheten att genomföra examensarbete. Vi vill rikta ett stort tack till Paul Göransson, 

Daniel Stedt och Mårten Granfors, handledare och projektägare, på Ellevio för intressanta och givande 

diskussioner som har lyft examensarbetet. Vi vill även tacka övrig personal på Ellevio som har hjälpt till 

under resans gång – ni vet vilka ni är.  

Vi vill även rikta ett stort tack till handledare Patrik Thollander och examinator Jakob Rehme som under 

hela resans gång gett intressanta inspel och lyft kritiska frågor vilket har höjt examensarbetet till nya 

nivåer. Vidare riktas ett tack till våra opponenter, Moa Thunberg och Sara Svedlund, som genom sin 

återkoppling skapat många intressanta diskussioner. Slutligen riktas ett tack till övriga examensarbetare på 

Ellevio, Alice Ekstrand, Christian Ljungqvist och Emma Lindblom, för ett trevligt sällskap.  

Vi vill även poängtera att resongemen som förs och de slutsatser som dras i denna rapport är helt och 

hållet författarnas egna och inte nödvändigtvis delar Ellevios egna syn i denna aktuella fråga. 

 

Petter Danielsson och Joakim Salqvist 

Stockholm, den 9 juni 2016.  



 

 

Terminologi 

Intäktsram: Den totala intäktsmassa som en nätägare får ta in från sina kunder. Det sätts en intäktsram 

per redovisningsområde.  

Redovisningsenhet: Ett begränsat elnätsområde där intäktsramen sätts för.  

Nätkoncessionsägare: Det företag som har tillstånd att bygga och använda starkströmsledningar inom ett 

givet område. 

Kostnadsbas: Nätbolagets anläggningstillgångar som utgör underlag för att beräkna bidraget till 

intäktsramen baserad på kapitalkostnaden för dessa anläggningstillgångar. 

Kostnadsriktighet: Ett begrepp som innebär att företagets olika kostnadsposter har motsvarande 

intäktskomponenter i tariffen. Det innebär att intäkterna drivs av samma faktorer som driver kostnaderna. 

Kapitalslitning: Nationalekonomiskt begrepp som innebär summan av alla avskrivningar. 

WACC: Weighted average cost of capital, Viktad genomsnittskostnad för kapital. Beror av ägarnas 

avkastningskrav på eget kapital och långivares räntekrav.  

Höglast/låglasttid: Höglasttid är en tidsperiod där överförd energimängd är hög i förhållande till 

genomsnittlig överföringsmängd. Låglasttid är följaktligen tidsperioder där lite energi överförs i elnätet.
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1 Inledning 

Detta kapitel inleder rapporten och ger läsaren en inblick i bakgrunden till varför projektet är relevant att genomföra. 

Utifrån denna introduktion byggs rapportens syfte och frågeställningar upp. Kapitlet avslutas med en schematisk överblick 

över rapportens upplägg och innehåll.  

1.1 Introduktion 

Jorden står inför en stor utmaning. Atmosfärens koncentration av växthusgaser har ökat med mer än 25 

% sedan 1995 och forskare från IPCC har kommit till slutsatsen att ett resolut agerande kommer att 

behövas för att undvika ytterligare växthuseffekt med kraftfulla och oåterkalleliga effekter på jorden (IEA, 

2015). Globalt sett så väntas behovet av el öka mer än någon annan form av slutenergi, vilket ställer stora 

krav på elmarknadernas utveckling (IEA, 2014). I Sverige utgjorde elanvändningen en dryg tredjedel av 

den totala energianvändningen 2014 (Energimyndigheten, 2015). Omställningen till ett hållbart 

energisystem kommer att innebära kraftigt ökat införande av förnyelsebar elproduktion samt bland annat 

elektrifiering av transportsektorn (IEA, 2015). Även om kraftigt genomslag av elfordon inte innebär några 

större utmaningar med avseende på energimängd, kommer det kunna förändra lasttopparna avsevärt 

(Energimyndigheten, 2009). För att klara detta kommer elnätet behöva utvecklas på flera sätt (Bollen, 

2010). Dels måste det kunna hantera denna intermittenta förnyelsebara elproduktion, måste effekttoppar 

kunna reduceras, samt incitament måste skapas för att erhålla mer aktiva elkunder med effektivare 

elanvändning (ibid.). 

En miljömässig problematik med effekttoppar är att fossilt baserad kraftproduktion används för att klara 

att tillgodose den höga efterfrågan, vilket medför negativa effekter på miljön (Henning & Trygg, 2008). 

Problematik med effekttoppar finns även kopplat till elnätet. Ett nät som dimensioneras efter största 

möjliga potentiella effekt är inte samhällsekonomiskt lönsamt (Hjalmarsson et al., 2002). Dessutom 

innebär höga effektuttag att energiförlusterna blir höga i nätet, då överföringsförluster är proportionella 

mot strömmen i kvadrat (Bollen, 2010). År 2009 var de sammanlagda förlusterna i nätet 7,3 % av 

förbrukningen, vilket motsvarar 9 TWh (ibid.). Med avseende på lastens inverkan på förlusterna finns det 

incitament till att sprida förbrukningen så att lasten på nätet blir så jämn som möjligt (ibid.). 

Enligt regeringens proposition Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (2013/14:174) så ska 

nätföretagen ges incitament till att möjliggöra efterfrågeflexibilitet för kunderna, för att åstadkomma ett 

effektivare utnyttjande av elnätets kapacitet. Ett förslag på vad nätbolagen kan göra för att styra sina 

kunder mot efterfrågeflexibilitet är att tillämpa nättariffer som uppmuntrar till att anpassa sitt effektuttag 

efter nätets belastning (Prop., 2013/14:174). Regeringen har därför gett Energimarknadsinspektionen (Ei) 

i uppdrag att utreda bl.a. kapacitetseffektiva nättariffer, i syfte att öka den samhällsekonomiska 

effektiviteten på den svenska elmarknaden (Cejie, 2015). Ytterligare en fördel med att öka 

efterfrågeflexibilitet på elmarknaden är att ett sådant system ökar möjligheten att införa förnyelsebar, 

intermittent elproduktion utan att påverka leveranssäkerheten (Bollen, 2010). Vidare så väntas 

efterfrågeflexibilitet minska investeringsbehovet för nätägaren (Linnarsson, 2013).  

Energimarknadsinspektionen har identifierat flera hinder mot så kallade smarta elnät och ett av dessa är 

att kundernas tariffstruktur inte motsvarar nätägarnas verkliga kostnad för nät vid effekttoppar (Bollen, 

2010). Detta medför två problematiska områden. Det ena är att tariffstrukturen innebär att kunderna 

saknar incitament för att minska sin effektanvändning när det är hög belastning på nätet, vilket resulterar i 

ineffektiv användning av nätet (ibid.). I dagsläget finns alltså enbart incitament för majoriteten av Sveriges 

lokalelnätsbolags kunder att hushålla med energi, inte med effekt, vilket resulterar i överdimensionerade 

och dyra nät (ibid.). En tariff som ger incitament att även hushålla med effekt kallas kapacitetseffektiv 

tariff. Även Svenska Kraftnät (2015) har identifierat detta problem och poängterar behovet av ökad 
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efterfrågeflexibilitet. Det andra är att då kundernas kostnader inte motsvarar nätägarens verkliga 

kostnader, erhålls dålig kostnadsriktighet, vilket kan anses vara orättvist mot lokalnätskunderna (Helbrink 

et al. 2015). Samtidigt innebär låg kostnadsriktighet att företagets intäkter inte drivs av samma faktorer 

som driver kostnaderna, vilket innebär att låg kostnadsriktighet ger osäkerhet för företagets vinst när 

dessa intäkts- och kostnadsdrivande faktorer varierar på elmarknaden (Lydén et al, 2011).  

I Sverige finns även indikationer att elförsörjningen per fastighet till bostadssektorn kommer minska 

under de kommande åren till följd av effekter såsom ökad andel mikroproduktion, energieffektivare 

teknik och strängare energikrav på nybyggnation (Energimyndigheten, 2015). Med en tariff som tar betalt 

per överförd enhet el kommer intäkterna att reduceras i en fallande marknad, vilket nyligen har 

identifieras av t.ex. Oliva et al. (2016) och Zarakas (2015). Kostnaderna, som i huvudsak är kopplade till 

installerad effekt, kommer dock att ligga konstant eller öka (Brown et al. 2015). Med den bakgrunden 

finns det ett intressant fall för elnätsföretag att studera alternativa prissättningsmetoder för att förbättra 

kostnadsriktigheten och stimulera effekthushållning för att bevara god lönsamhet utan att kontinuerligt 

höja överföringsavgifterna (ibid.).  

1.2 Syfte 

Studien syftar till att utveckla ett förslag till en kapacitetseffektiv tariffportfölj för Ellevios 

småkundsegment för att nå en ökad kostnadsriktighet. Vidare ska konsekvenser av ett eventuellt 

införande av portföljen analyseras med avseende på dels nätägaren, dels nätkunden. Syftet ska uppfyllas 

genom att besvara nedanstående frågeställningar. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur kan en kapacitetseffektiv tariffportfölj se ut för att erhålla en ökad kostnadsriktighet? 

 Vilka incitament skapar den utvecklade kapacitetseffektiva tariffportföljen för olika kundsegment 
att påverka sin kostnad och hur påverkar det Ellevios intäkter? 

 Hur robust är den framarbetade tariffportföljen med avseende på framtida osäkerheter på 
elmarknaden? 

 Vilken kapacitetseffektiv tariffportfölj är att föredra?  

1.4 Avgränsningar 

Nedan presenteras de avgränsningar som anses nödvändiga för att begränsa studiens omfattning. Först 

presenteras avgränsningarna och därefter följer en kortare motivering om varför det var nödvändigt att 

göra avgränsningen. 

 Fokus för empirin kring tarifferna kommer att ligga på finansiell och teknisk prestanda och 
därför inte en eventuell implementering.  

Bedömningen gjordes att studien behövde avgränsas för att hålla lagom omfattning, och det naturliga i ett 

första skede var att fokusera på att evaluera kostnadsriktighet och robusthet vid förändringar och 

variationer på elmarknaden. Alltså kommer inga egna resultat tas fram gällande mjuka aspekter så som 

förståelse och acceptans bland kunder för tarifferna som har betydelse vid en eventuell implementering. 

 Portföljen får maximalt bestå utav fem tariffer per redovisningsenhet. 

Antalet tariffer i portföljen är en avvägning mellan kostnadsriktighet och enkelhet för kunden. Ellevio 

bedömer att en portfölj innehållandes maximalt fem tariffer ger en rimlig storleksordning och därför görs 

denna avgränsning. Vidare ställer det större krav på Ellevio att hantera och uppdatera en så pass stor 

portfölj, vilket inte var och är önskvärt.  
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 Ingen analys om Ellevios kundspecifika kostnadspåverkan kommer göras. 

En sådan analys skulle eventuellt kunna ligga till grund för en kundsegmentering om det förekommer 

markanta kostnadsskillnader mellan olika kundgrupper. En sådan analys ligger dock utanför projekts syfte 

och skulle bli allt för tidskrävande att genomföra med tillräcklig kvalitet. Därmed beslöts det att Ellevios 

befintliga analyser skulle användas för ovan beskrivna ändamål. För att bedöma kostnadsriktigheten 

klumpas alla kunder ihop till en kundstock som relateras mot Ellevios totala kostnadsstruktur.  

1.5 Läsanvisningar och Målgrupp 

Rapporten riktar sig primärt till sakkunniga personer som har någon professionell anknytning till 

elmarknaden i Sverige med ett intresse inom prissättning av elnätstariffer. I kapitel 2 ges en bakgrund om 

elmarknaden i Sverige med fokus på region- och lokalnätägarnas roll och relationen mellan dem. Om 

läsaren anser sig ha god kunskap i området, kan detta kapitel bortses från. I kapitel 3 ges en introduktion 

till företaget Ellevio för att ge läsaren en bakgrund till det studerade elnätsföretaget.  

1.6 Disposition 

I figur 1 på nästa sida åskådliggörs rapportens disposition. Frågeställning ett besvaras i kapitel sju 

(Resultat) med stöd från tidigare avsnitt, framförallt kapitel två (Bakgrund) och kapitel tre 

(Företagsbeskrivning). Frågeställning två besvaras delvis i det teoretiska ramverket och delvis i analysen 

om efterfrågeflexibilitet även om andra delar ur känslighetsanalysen kan ge indikationer om 

intäktsförändringar. Frågeställning tre besvaras i kapitel åtta (Analys). Frågeställning fyra bygger på de tre 

tidigare frågeställningarna och återfinns lättast i avsnitt tio (Slutsatser) och kapitel elva 

(Rekommendation).  
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Figur 1. Rapportens disposition. 
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2 Bakgrund 

I början av detta kapitel ges en överskådlig bild över vilka aktörer som verkar på elmarknaden, med en djupdykning i de 

olika nätägarna och relationen mellan dem. Därefter ges en inblick i den monopolistiska situation som nätägare befinner sig 

i och det regelverk som kontrollerar denna. Slutligen presenteras några betydande förändringar på elmarknaden som har 

skett eller väntas ske inom en snar framtid. De eventuella förändringar som berörs är en presentation av de incitament som 

finns, introduktionen av mikroproduktion samt integrering av nya laster. 

2.1 Elmarknadens aktörer  

Elmarknaden byggs upp av ett antal aktörer med olika funktioner och målsättningar. Elen produceras av 

en grupp som benämns elproducenter. Från elproducenterna finns två flöden, dels den fysiska varan 

(elen), dels det finansiella flödet för köpet av elen, se figur 2. (SvK, 2016a) 

 

Figur 2. Elmarknadens struktur i Sverige. Inspirerad av (SvK, 2016a).  

Det finansiella flödet för den fysiska handeln går primärt genom elbörsen Nord Pool Spot (NPS), från 

elhandelsföretagen till elproducenterna, även om viss OTC2 handel förekommer på elmarknaden (SvK, 

2016a; Ei, 2014). Det finns få restriktioner om vem som får agera på NPS vilket gör att det finns ett 

betydande antal aktiva aktörer på den börsen (NPS, 2016a). I dagsläget så uppgår antalet till cirka 380 

aktörer (ibid.). Vidare så får användaren välja fritt mellan olika elhandelsbolag vilket gör att en effektiv 

konkurrensutsatt marknadssituation skapas (Ei, 2015). På NPS sätts först ett systempris som beräknas 

enbart från utbuds- och efterfrågekurvan (NPS, 2016a). På grund av begräsningar i överföringskapacitet 

delas Sverige in i fyra områden för att bättre spegla den verkliga marknadssituation som finns, se figur 3 

(Ei, 2016a).  

                                                      

2 OTC – over the counter.   
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Figur 3. De fyra elområdena för areapriser i Sverige. Omgjord bild från Forsberg et al. (2014). 

Det andra flödet berör elens väg från produktion till konsumtion vilket sker via elnätet. Totalt omfattar 

elnätet 55 500 mil kabellängd, varav 36 000 mil är underjord och 19 500 mil är luftledningar. Nätägaren 

har tillstånd, en så kallad nätkoncession, att bygga och använda starkströmsnät. Elnätet är uppdelat i tre 

olika grupperingar där spänningsnivån skiljer sig; (Svensk energi, 2016a) 

 Stamnät – Spänningsintervall på 220 till 400 kV 

 Regionnät – Spänningsintervall på 20 till 130 kV 

 Lokalnät – Spänningsintervall på 230 V upp mot 20 kV 

Slutkunden av elen måste betala för båda flöden inklusive skatter och diverse avgifter (Normark et al., 

2013). I figur 4 tydliggörs den historiska prisutvecklingen som har skett på elmarknaden i Sverige för ett 

typiskt villahus med elvärme. (ibid.) 
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Figur 4. Prisutvecklingen för slutkund i Sverige. Gäller för villakund med en årlig förbrukning om 20 000 kWh el. 
Inspirerad av Normark et al. (2013) men modifierad av författarna.  

Värt att notera är att prisutvecklingen inte är justerad för inflation. Nätavgiften har haft en svagt ökande 

trend och utgör cirka 25 % av totala fakturabeloppet. Jämfört med övriga kostnadskomponenter har 

nätavgiften en extremt jämn prisutveckling. (ibid.)  

2.1.1 Stamnätet 

Stamnätet ägs av staten som har tillförordnat affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) att sköta driften av 

nätet, vilket även inkluderar ansvar att upprätthålla god nätkvalitet och stabilitet. Syftet med stamnätet är 

att transportera elen från där den produceras till där den konsumeras på ett resurseffektivt sätt samt att 

koppla samman Sveriges elmarknad med dess grannländers elmarknader. SvKs intäkter uppkommer 

primärt av två huvudområden, Överföring av el på stamnätet och Systemansvar för el, och uppgår till cirka 10 

mdkr. Intäktsposten Överföring av el på stamnätet är uppbyggt kring stamnätstariffen som består utav två 

avgifter: (SvK, 2015) 

 Effektavgiften 

 Energiavgiften 

Effektavgiften baseras på nätkundernas (regionnätägarens) årsvis abonnerade effekt för inmatning och 

utmatning på stamnätet vid varje anslutningspunkt. Storleken på inmatnings- och utmatningsavgiften 

varierar beroende på vart i landet anslutningen finns. Syftet med att ha en geografisk 

kostnadsdifferentiering är att skicka tydliga, kostnadskorrekta prissignaler för utbyggnaden av 

elmarknaden. Syftet med komponenten är att täcka drift, underhåll, avskrivningen samt kapitalkostnaden 

för tillgångarnas värde. Denna intäktspost bidrog med 60 % av tariffens intäkter 2014, samt 56 % 2013. 

(ibid.) 

Energiavgiften baseras på mängden överförd el och har som syfte att täcka kostnaderna för 

överföringsförluster som SvK måste kompensera. Även denna avgift är geografiskt kostnadsdifferentierad 

där anslutningspunkter som minskar förlusterna får tillgodose sig en viss summa. Detta också för att 
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skicka prissignaler till marknaden i syfte att öka Sveriges elmarknads effektivitet. Denna intäktspost bidrog 

med 40 % av tariffens intäkter 2014 samt 44 % år 2013. (ibid.)  

2.1.2 Regionnätet 

Regionnätet verkar på lägre spänningsnivåer än stamnätet och används för eldistribution på regionnivå. 

Regionnätet ägs av både kommunala organisationer och företag (Svensk energi, 2016). De tre största 

ägarna på det svenska nätet är E.On elnät Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB (SvK, 

2016b).  

En standardtariff för Vattenfalls (2015) regionnätskunder består av tre komponenter: 

 En fast avgift 

 En årseffektavgift 

 Överföringsavgift 

Detta för att på ett bra sätt täcka de olika kostnadsposter som uppkommer för regionnätsägaren vid ett 

utnyttjande av nätet av lokalnätsägarna. Den fasta avgiften täcker kundsärkostnader, kostnader som varje 

enskild kund ger upphov till, och innefattar saker så som kundtjänst och anslutningsavgifter. 

Effektavgiften är till för att på ett smidigt sätt matcha kostnaderna som regionnätsägaren har mot SvK via 

sitt effektabonnemang. Värt att notera är att årseffektavgiften är baserad på abonnerad effekt och inte 

faktiskt utnyttjande, även om det ibland kan bli aktuellt med en överuttagskomponent. 

Överföringsavgiften är för att dels täcka de egna förlusterna, dels för att täcka kostnaden mot SvK. 

(Vattenfall 2015) 

2.1.3 Lokalnätet 

Den delen av elnätet som når ut till flest slutkonsumenter kallas för lokalnätet. Även på lokalnätssidan 

domineras marknaden av de tre stora aktörerna, Vattenfall Eldistribution, E.On elnät och Ellevio, som 

tillsammans har drygt 50 % av marknaden. (Ei, 2006) 

Den absolut största majoriteten av redovisningsenheter som redovisar data till Ei har en tariffstruktur 

som är uppbyggd med två priskompontenter där en är fast avgift och den andra är rörlig och 

energiberoende. Förhållandet mellan dessa två komponenter varierar beroende på företag, förbrukning 

och kundsegment. Vanligtvis brukar den fasta komponentens intäkter svara för omkring 40-70 % av 

tariffens totala intäkter. Med en sådan prisstruktur är det svårare att nå en god kostnadsriktighet, speciellt 

under en fyraårsperiod med dynamisk förbrukning hos slutkund. Se figur 5 för en schematisk överblick 

över kostnadsriktigheten med en tvåkomponent tariffstruktur. (Lydén et al., 2011; Brown et al., 2015) 
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Figur 5. Schematisk bild över kostnadsriktighet för en tariffstruktur med två komponenter där nätbolagets kostnader 
är uppdelade i tre kategorier.  

Vidare så ger en sådan tariffstruktur tvivelaktiga incitament för kund att hushålla med effekt (Bollen, 

2010; SvK, 2015).  

2.2 Naturligt monopol för nätkoncessionsägare och dess reglering 

Nätkoncessionsinnehavren bedriver nätverksamheten och har som skyldighet att överföra el (Bollen, 

2010). Inom varje geografiskt avgränsat område finns det bara en nätkoncessionsinnehavare, vilket gör att 

de agerar i ett naturligt, legalt monopol (ibid.). En monopolistisk marknadsstruktur måste regleras och det 

är energimarknadsinspektionen (Ei) som ansvarar för tillsynen (Ei, 2016b). 

Sedan 2012 genomför Ei en förhandsreglering av elnätsavgifterna för att säkerställa att 

nätkoncessionsägarna bedriver sin verksamhet i enighet med ellagen och utan att ta ut en orimlig 

avkastning. Det säkerställer att priset hålls på en nivå att det inte blir allt för dyrt för konsumenter att vara 

anslutna till elnätet och samtidigt tillräckligt attraktivt att vilja investera i elnät. Innebörden av 

förhandsregleringen är att Ei fastställer en intäktsram för varje koncessionsägare för nästkommande 

fyraårsperiod. Intäktsramen sätter ett värde på den maximala intäkt koncessionsägaren får ha under 

perioden. Om nätföretagets intäkter överstiger det maximala värdet som fastställts av intäktsramen fås 

kännbara konsekvenser för företaget då dels sänks nästa tillsynsperiods intäktsram med motsvarande 

belopp, dels kan en straffavgift tillämpas om intäkterna överstiger mer än 5 % än tillåtna nivåer.(Ei, 

2016c) 

Enligt ellagen (1997:857) ska nättariffer vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande (SFS 1997:857). 

Skäligheten kontrolleras av Ei via förhandsregleringen. Objektiviteten tolkas enligt Ei som att ”företagets 

samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som elnätsföretaget har för just denna kategori”. Icke-

diskriminerande betyder att en kund inte får gynnas på bekostnad av andra kunder inom ett och samma 

kundsegment. (Ei, 2016c)  

Lydén et al. (2011) delar Eis tolkning av ellagen gällande objektivitet och icke-diskriminering och menar 

att nättariffernas struktur ska reflektera de kostnader som den enskilda kunden och den kundgrupp som 

kunden tillhör ger upphov till. Det innebär att nätkundens kostnadsfördelning ska reflektera nätbolagets 

kostnadsstruktur, se figur 6.  
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Figur 6. Schematisk överblick över kostnadsriktigheten under en tariffstruktur beståendes av tre komponenter. I ett 
kostnadsriktigt fall ska nätbolagens kostnader ge upphov till liknande kostnader hos nätkunden. Inspirerad av Lydén 
et al. (2011) men modifierad av författarna.  

I posten kundsärkostnader ingår saker såsom kostnad för mätning, fakturering, kundtjänst. 

Effektberoende kostnader uppkommer framförallt som kapitalkostnader för det bundna kapitalet (capex3-

kostnader) i anläggningar men inkluderar även kostnader mot överliggande nät. I posten energiberoende 

kostnader ingår primärt inköp av el för att kompensera nätförluster samt visst energiberoende opex4 för 

att bedriva verksamheten. (ibid.)  

2.2.1 Förfarandet vid fastställning av intäktsramen 

Regelverket över fastställande av intäktsramen för elnätsföretag är omfattande och preciseras primärt i 

Förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag (SFS 2014:1064). Figur 7 ger en överskådlig 

bild över processen och därefter följer en förklaring av relevanta begrepp för att öka läsarens förståelse. 

                                                      

3 Capital expenditures. 

4 Operating expenditures.   
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Figur 7. Metodiken för fastställande av intäktsram enligt Ei. Inspirerad av Jonsson och Pandur (2012) men anpassad av 
författarna för att motsvara nuvarande lagstiftning.  

Som tidigare nämnts är syftet med intäktsramen att begränsa nätägarens debitering, men samtidigt 

säkerställa att en full kostnadstäckning kan nås plus att verksamheten kan ge en skälig avkastning. Därför 

är det centralt att utgå från företagets fulla kostnadsstruktur, det vill säga de reella kostnaderna inklusive 

kapitalkostnader för det bundna kapitalet i anläggningar. (Ei, 2016c)  

Förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag 3 § konkretiserar vad som menas med 

anläggningstillgång (SFS 2014:1064): 

1. en anläggning för överföring av el 
2. en anläggning för mätning av överförd el 
3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el 
4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el. 

Dessa anläggningstillgångar, kapitalbas, värderas sedan för att beräkna kapitalkostnaden för dessa. 

Värderingsprocessen baseras på ett antal parametrar. I förordningen (2014:1064) om intäktsram för 

elnätsföretag 6-8 § beskrivs det att tillgångarna värderas via nuanskaffningsvärdet (NUAK) som 

motsvarar ett normvärde som i huvudsak återspeglar den underliggande tillgången, även om alternativa 

kalkyleringsmetoder för att beräkna NUAK förekommer i särskilda fall (SFS 2014:1064).  
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10 § i SFS (2014:1064) ger vägledning i hur en skälig avkastning ska beräknas. Detta ska grunda sig i den 

del av kapitalkostnaden som motsvarar kapitalförslitningen5 och beräknas som en fast andel av NUAK. 

Den fasta andelen beräknas i dagsläget med hjälp av en real linjär avskrivningsmetodik med ett förbestämt 

WACC6 och ekonomisk livslängd. Den ekonomiska livslängden uppgår till 40 år för elöverförande 

anläggningar och 10 år för resterande tillgångar i kapitalbasen. (SFS 2014:1064) Bestämningen av WACC 

är en komplicerad process och prop. 2008/09:141 ger vägledning i frågan. Där definieras rimlig 

avkastning som den avkastning som fodras för att i konkurrens med alternativa placeringar med 

motsvarande risk kunna attrahera kapital för investeringar.   

Beräkningsmetodiken påverkar direkt elnätsägarens ekonomiska potential för avkastning och har därför 

varit föremål för vida diskussioner i branschen, primärt har uppskattningen av WACC varit under 

diskussion (Ei, 2016d). Rapporter från EY (2015), Grant Thornton (2015) och Montell & Partners (2015), 

menar att den reala WACC:en bör vara i intervallet på 3,8 – 4,55 %, jämfört med dagens nivå på 6,5 %. 

Ett visst källkritiskt förhållningssätt bör dock tillämpas på dessa rapporter, med avseende på att det är Ei 

som är beställare och det faktum att förvaltningsrätten beslutat om kalkylräntan ska fastställas till 6,5 % 

(Sveriges Domstolar, 2013). I dagsläget har 807 (43,2 %) redovisningsenheter överklagat sin intäktsram 

(Ei, 2016d). 

Vidare så delas företagets reella kostnader upp i påverkningsbara och icke-påverkningsbara kostnader. För 

att nätverksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt måste påverkningsbara kostnader ställas 

under effektiviseringskrav, då ingen konkurrens finns på marknaden. Icke-påverkningsbara kostnader 

accepteras i sin helhet och kan därmed överföras till kund direkt. (Jonsson & Pandur, 2012)  

Förfarandet går till så att avräkningsområdesägaren ansöker om en intäktsram för ett koncessionsområde 

och tillhandahåller Ei all nödvändig data. Ei utvärderar förslaget och kommer eventuellt med ett 

motförslag. Är koncessionsägaren inte nöjd med Eis förslag så kan beslutet överklagas. (EIFS 2015:1)   

2.3 Förändringar på elmarknaden 

Elmarknaden står inför stora förändringar där komplexiteten i elsystemet ökar (Wall & Magnell, 2014). 

Det finns flera viktiga anledningar till detta. Bland annat introduceras en ökad mängd förnybar 

intermittent elproduktion på marknaden samt utbyggnad av sammankopplade länkar och ökad handel 

mellan länder sker (ibid). Elnätsmarknaden är starkt sammankopplad med denna utveckling och många 

nya regleringar kommer till i syfte att skapa ett samhällsekonomiskt mer effektivt elsystem (ibid). Nedan 

presenteras ett antal förändringar för elnätsverksamheten. 

2.3.1 EU-direktiv och ny lagstiftning 

EU beslutade 2012 om ett energieffektiviseringsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/27/EU), som implementeras i medlemsländerna (Werther Öhling et al. 2015). Detta skedde i 

Sverige år 2014, genom flera tillägg och ändring i den Svenska lagstiftningen (ibid.). Detta berör 

elnätsmarknaden genom framförallt ett tillägg i ellagen, 5 kap. 7 a §, som säger att ”när intäktsramen 

bestäms så 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 rimlig avkastning på kapitalbasen. Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande nätmyndigheten, får meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av 

                                                      

5 Term som innebär summan av alla avskrivningar 

6 Weighted average cost of capital 

7 Information hämtad 2016-02-09 



13 

 

elnätet”(SFS 1997:857). Denna lag ligger till grund för föreskriften Vad som avses med ett effektivt utnyttjande 

av elnätet vid fastställande av intäktsram. Ei tog fram den föreskriften till elnätsbolag i syfte att skapa 

incitament för ett effektivt utnyttjande av elnätet (Werther Öhling et al. 2015). Se figur 7 var incitamenten 

påverkar koncessionsägarens intäktsram.  

2.3.2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och incitamentsstruktur 

Effektivt utnyttjande av elnätet kan definieras genom två punkter (EIFS 2015:6): 

 Minskning av andelen nätförluster      (1) 

 Kostnadssänkning för överliggande- och angränsande nät.  (2) 

Nätförluster anses av Werther Örling et al. (2015) vara en relevant indikator för effektivt utnyttjande av 

nätet då det finns en direkt koppling till energiförluster och nätkostnader. Kostnader för nätförluster 

klassas som en opåverkbar löpandekostnad, vilket innebär att hela kostnaden får föras över på kunderna 

genom intäktramen. Därför finns det inget incitament till att minska nätförlusterna, vilket gör den delen i 

incitamentsstrukturen motiverad. Även kostnad för överliggande nät klassas som opåverkbar, vilket gör 

att hela kostnaden får föras över till intäktsramen, och därför saknar incitament till minskning. Genom att 

jämna ut belastningen och även minska effekttoppar så kan fler kunder kopplas in på befintligt nät utan 

nyinvesteringar måste ske samtidigt som nätförlusterna minskar. Vilket gör det till ett lämpligt område för 

incitamentsstrukturen. (ibid.) 

Incitamentsstrukturen är utformad genom att en bedömning enligt föreskrifterna ligger till grund för en 

ökad eller minskad intäktsram för nätkoncessionshavaren, och därmed alltså få direkt påverkan på 

företagets potentiella avkastning. Den ökning (eller minskning) av intäktsramen som 

nätkoncessionshavaren erhåller härstammar från den kostnadsbesparing som uppkommer genom 

effektivare utnyttjande av nätet (EIFS 2015:6). Ei har fastställt att den högsta ökning som kan medges 

genom denna incitamentsstruktur är 5 % av intäktsramen (Werther Öhling et al. 2015). Däremot kan inte 

ett eventuellt avdrag av intäktsramen (som följd av dåligt effektiviseringsarbete) överstiga avkastningen på 

kapitalbasen då detta skulle innebära ett intrång på den skäliga kostnadstäckningen (ibid.). Med andra ord 

så kan ett företag med lägre avkastning på sin kapitalbas inte få intäktsramen minskad så mycket att den 

inte längre täcker kostnaden för kapitalbasen (ibid.). 

För att kunna tillgodoräkna sig dessa incitament så måste en viss mätbar förbättring ske inom punkt (1) 

och/eller (2) ovan. Storleken av incitamentet är kopplad till mätbara indikatorer och förändringar av dessa 

indikatorer över tiden. Inledningsvis kommer indikatorer jämföras med företagets egna historik som 

utgångsvärde, för att i framtiden kunna övergå till några former av gemensamma normvärden för alla 

nätkoncessionshavare. (Werther Öhling et al. 2015)  
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Beräkning av det incitamentsgrundade beloppets storlek för minskning av andelen nätförluster (1) 

beräknas enligt följande formel (EIFS 2015:6): 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 (1) = (
𝐹𝐴

𝐸𝐴
−

𝐹𝐵

𝐸𝐵
) ∙ 𝐸𝐵 ∙ 𝐾𝐵 ∙ 50 % [𝑆𝐸𝐾] 

 

𝐴 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (2012 − 2015) 

𝐵 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (2016 − 2019) 

𝐹 = 𝑛ä𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟: 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑀𝑊ℎ 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑀𝑊ℎ 𝑖 𝑛ä𝑡𝑒𝑡   

𝐸 = 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 − 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   

𝐾𝐵 = 𝑁ä𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛: 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑛ä𝑡𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒𝑠  

𝑛ä𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝐹 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑛ä𝑡𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒. 

 

Beräkning av det incitamentsgrundade beloppets storlek för kostnadssänkning av överliggande- och 

angränsande nät (2) beräknas enligt följande formel (EIFS 2015:6): 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 (2) =  𝑀𝐿𝐹𝐵 ∙ (
𝐾𝐴

𝐸𝐴
−

𝐾𝐵

𝐸𝐵
) ∙ 𝐸𝐵 [𝑆𝐸𝐾] 

 

𝐴 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (2012 − 2015) 

𝐵 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (2016 − 2019) 

𝐾 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 ö𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑛ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛ä𝑡 

𝐸 = 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 − 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟   

𝑀𝐿𝐹 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟: 𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑛ä𝑡𝑒𝑡  

𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑑𝑎𝑔 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

 

2.3.3 Förändrad avskrivningsmetod 

Energimarknadsinspektionen har identifierat stora brister med tidigare tillämpad metod för beräkning av 

intäktsramar. Framförallt den tidigare avskrivningsmetoden kritiserades av Ei, då den innebar en risk för 

att elnätsägarna överkompenserades genom att redan avskrivna tillgångar kan räknas in i kostnadsbasen 

och därmed öka den tillåtna intäktsramen. Metoden som användes var real annuitetsmetod för 

avskrivning av nätföretagens tillgångar. (Pandur et al. 2014) 

Real annuitetsmetod 

Real annuitetsmetod innebär att kapitalkostnad och avskrivning för en tillgång fördelas så att den årliga 

kostnaden blir realt konstant, d.v.s. samma årliga kostnad efter justering för inflationen. Detta tillämpas 

utan hänsyn till anläggningarnas ålder, vilket leder till att nätföretagen kompenseras med samma annuitet 

för en anläggning som redan är avskriven, vilket är en extra kostnad som flyttas över till kunderna. Real 

annuitetsmetod innebär också att kapitalkostnaderna är jämnt fördelade över tiden, vilket gör att 

elnätsföretagens kostnadsbas och därmed intäktsram inte överensstämmer med de verkliga kostnaderna, 

vilket frångår principen om kostnadsriktighet. (Pandur et al. 2014) 
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Real linjär metod 

En real linjär avskrivningsmetod där hänsyn tas till anläggningarnas ålder innebär att kostnaderna för 

kapital och avskrivning är som högst första året, för att sedan minska för varje år för att sedan bli noll när 

den ekonomiska livslängden är nådd. Eftersom den real linjära avskrivningsmetoden inte ger ett tillskott 

till kostnadsbasen och därmed intäktsramen efter avskrivningstidens slut så uppmuntras inte nätägarna att 

driva sina anläggningar bortom den ekonomiska livslängden. Istället innebär det ett incitament till 

investering i ny och bättre teknik, som då medger att elnätsbolagen tar betalt för det genom sina 

intäktsramar. Den real linjära metoden innebär att nätägaren har intresse i att avskrivningstiden blir så 

nära den ekonomiska livslängden som möjligt för att avkastningen ska bli god. Även ur ett 

samhällsekonomisk perspektiv är det viktigt att avskrivningstiden sätts till en optimal nivå för att undvika 

ineffektiva nyinvesteringar, och samtidigt säkerställa att nätbolag får god kostnadstäckning. Det är högst 

troligt att den förändrade avskrivningsmetodiken kommer innebära betydande investeringar inom en snar 

framtid. (Pandur et al. 2014) 

2.3.3.1 Åldersbestämning av nätet 

För att kunna tillämpa den real linjära avskrivningsmetoden behöver som tidigare nämnts hänsyn tas till 

anläggningarnas ålder. Därför har det beslutats att nätbolagens tillgångar ska åldersbestämmas enligt 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Detta innebär att samtliga anläggningar som tagits i drift efter 

1 Januari 2011 ska åldersredovisas med upplösning om halva år, och för anläggningar tagna i drift tidigare 

än så ska det redovisas vilket år anläggningen togs i drift. För anläggningar som driftsattes innan 1977, 

eller om åldersuppgifter saknas så ska även detta anges. (EFIS 2015:1) 

 

 

Figur 8. Figur som illustrerar den principiella skillnaden i vilket bidrag en anläggning ger till intäktsramen beroende 
på avskrivningsmetodik. 

Figur 8 visar skillnaden i vilket bidrag en anläggning ger till intäktsramen för de båda 

avskrivningsmetodikerna. Ett byte från real annuitet till real linjär avskrivningsmetodik innebär att alla 

tillgångar som är äldre en den ekonomiska livslängden måste bytas ut för att behålla intäkterna på en nivå 

som motsvarar dagens. I realitet innebär det att betydande investeringar i ny nätrelaterade anläggningar 

kommer ske inom en snar framtid. (Ellevio, 2016a) 
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2.3.4 Timmätningsreformen 

Riksdagen har beslutat att elkonsumenter har rätt till att ingå elavtal som förutsätter timvis mätning av 

elförbrukningen (Riksdagen, 2012). Detta ska göras möjligt utan att kunden ska behöva betala kostnaden 

för ny mätutrustning (ibid.). Syftet med detta är att öka kundernas möjligheter att påverka sina elkostnader 

och elförbrukning (ibid.). Detta genom att möjliggöra för incitament för elanvändare att flytta sin 

elanvändning från tidpunkter med högt elpris till tidpunkter med lågt elpris (Nilsson et al. 2015). På sikt 

bedöms även detta kunna leda till en effektutjämning av nätet när effektuttaget är högt (ibid.). De menar 

att en omställning till timmätning innebär att kunderna får en starkare position. Detta bygger dock på att 

elhandelsbolaget erbjuder elavtal med timdebitering, d.v.s. att en förbrukade elen under varje timme 

debiteras med ett visst pris (spotpris + eventuella påslag) och inte ett genomsnittspris för månaden (ibid). 

Sedan införandet av reformen, 2012, är det c:a 8600 hushåll som har valt att teckna ett timavtal, vilket 

endast är en marginell del av marknaden (ibid.). Timmätning innebär också möjlighet för elnätbolagen att 

debitera sina kunder med avseende på belastningen på nätet genom tids- eller effekttariffer. Dock uppger 

80 % av elnätsbolagen att de inte erbjuder någon sådan form av tariff (ibid.).   

2.3.5 Integrering av mikroproduktion 

Begreppet mikroproduktion innebär småskalig elproduktion, som exempelvis egenproduktion av sol- eller 

vindkraft. Det innebär ett viktigt bidrag till energisystemet då det ökar andelen förnybar kraftproduktion 

och även möjliggör även nya potentiella affärslösningar (Gåverud & Sernhed, 2014). Detta ställer dock 

krav på att elnätet, och däribland mätsystemet, utvecklas för att hantera den nya typen av småskalig 

distribuerad kraftproduktion som dessutom tenderar vara mer oregelbunden i sitt produktionsmönster 

(Svensk Energi, 2016b). Vad gäller timmätningen behövs den för att möjliggöra implementering av ett 

passande betal- och tariffsystem (Bollen, 2010). Detta kan i sin tur ge incitament till såväl ökning som 

minskning av förnybar mikroproduktion beroende på hur situationen ser ut med avseende på 

spotmarknaden och effektbehov (ibid.). En smart elmätare kan också öka lönsamheten för 

mikroproduktion genom att möjliggöra nettodebitering, d.v.s. att uttagen och inmatad el kvittas 

motvarandra, enligt avtal med elhandlare (ibid.).  

Vad gäller utveckling och uppskalning av mikroproduktion har störst fokus forskningsmässigt varit på 

solceller (Juntunen & Hyysalo, 2015). Under 2014 ökade nyinstallationen av solceller med nästan 100 % 

jämfört med året innan, vilket innebar fjärde året i rad med fördubblad installation (Lindahl, 2015). Det 

innebar att den installerade effekten 2014 var c:a 79 MW (ibid.). Av denna installerade effekt skedde c:a 

25 % bland hushåll kopplade till elnätet. En anledning till detta är de relativt snabbt sjunkande priserna på 

solpaneler de senaste åren (ibid). 

Många faktorer påverkar investeringsutvecklingen av solceller. Några faktorer som kan nämnas är 

styrmedel så som investeringsstöd, skattereduktion och elcertifikat samt möjlighet till att sälja 

överskottsproduktion (Friberg, 2015). Givetvis har även utvecklingen av elpriset samt prisutvecklingen på 

solceller stor inverkan och även konkurrens från andra tekniker spelar in (ibid). Eftersom marknaden för 

solceller dessutom är så pass ny och liten blir det mycket svårt att göra kvalificerade prognoser (ibid). 

Därför lämpar det sig väl att skapa tänkbara scenarion istället för prognoser (Schnaars, 1987; Friberg, 

2015).  

2.3.6 Integrering av elbilar 

Regeringen har i en proposition (2008/09:162) redovisat att den långsiktiga prioriteringen för Sverige ska 

vara att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 samt att Sverige ska ha en energiförsörjning utan 

nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. För att detta ska kunna ske så kommer en ökad andel 

elanvändning inom transportsektorn behövas (Damsgaard et al., 2014) Som tidigare nämnts så kommer 

detta innebära stora krav på elnätet som kommer behöva utvecklas för att möta dessa krav (Bollen, 2010).  
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Enligt Damsgaard et al. (2014) så kommer personbilar stå för den största ökningen av elanvändning år 

2037 jämfört med idag, och framtida laddning av elbilar är därför av stort intresse för elnätsbolagen. En 

vision som presenterats av elbranschen och IVA innebär 600 000 elfordon kommer generera ett extra 

elbehov om cirka 1,5 TWh vilket utgör cirka 1 % av befintlig elproduktion (Energimyndigheten, 2009). 

Energimässigt föreligger alltså inga större utmaningar, däremot finns det risk att effektkapaciteten kan 

utgöra ett problem (Energimyndigheten, 2009). I en fallstudie visar Grahn et al. (2013) att om laddning av 

fordonet endast sker hemma utgör laddningen c:a en tredjedel av effekttoppen men en femtedel av 

energianvändningen. Om det som extremfall antas att hela Sveriges fordonsflotta utgörs av laddfordon 

och att hälften av dessa skulle laddas samtidigt skulle detta innebära en lastökning om 5100 MW, vilket 

kan jämföras med 2012 års lasttopp på 26035 MW mellan 09-10 den 3e februari (Grahn et al., 2014). Om 

laddningen av fordon sammanfaller med redan befintliga lasttoppar, skulle dessa kunna ökas signifikant 

(ibid). 

Simuleringar visar att elbilsladdning kan orsaka nya effekttoppar som är mellan 5-40 % högre än tidigare, 

beroende på vilka delar av nätet som mäts (Damsgaard et al., 2014). Trots restkapacitet i lokal- och 

distributionsnät så skulle de nya effekttopparna överskrida maximal kapacitet i näten i vissa områden 

(ibid.). En viktig orsak till detta är att elanvändare inom samma område bedöms ha ett liknande 

uppladdningsbeteende (ibid.). Grahn et al. (2013) menar att beräkningar av potentiell framtida 

lastförändring orsakade av elbilar till stor del är beroende av vilka antaganden som görs gällande 

körmönster och laddningsmöjligheter. Vidare så avgörs storleken av effekttopparna beroende vilken typ 

av laddningsstyrning som tillämpas (ibid.). Exempelvis så kan lasttopparna genom att aspekter så som att 

information om restyp och laddningsmöjligheter integreras i styrningen av laddningen (Grahn et al., 

2014). Energimyndigheten (2009) menar att differentiering av tariffsystemet kan ha en utjämnande effekt, 

för att ytterligare kapacitet inte ska behöva byggas ut.  

Grahn et al. (2013) har tagit fram en stokastisk modell som tar fram en förväntad lastkurva, baserat på 

några förutsättningar och antaganden om användarmönster. Vid 2,3 kW möjlig laddeffekt, 20 kWh 

batteripack och en sannolikhet för att bilen är under användning när man är borta från hemmet om 17 % 

så erhålls en lastkurva enligt nedan, se figur 9 (ibid). 

 

Figur 9. Förväntad genomsnittslastkurva för laddning av laddfordon. Figuren kommer ursprungligen från Grahn et al. 
(2013) men är modifierad av författarna. 

Ökningen av den svenska flottan av laddningsbara elfordon har varit starkt växande med 101 % ökning 

under 2015 (Johansson, 2016). Under 2016 prognosticeras flottan dubbleras ännu en gång, vilket skulle 
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resultera i bestånd om cirka 31 500 laddningsbara fordon (ibid). Totalt finns det i dagsläget cirka 5 000 

elbilar i Sverige där Nissan Leaf och Tesla model S har överlägset störst marknadsandelar (Elbilsstatistik, 

2016). Se tabell 1 för tekniska specifikationer för de två modellerna (Nissan, 2016; Tesla, 2016).  

Tabell 1. Tekniska specifikationer för de två vanligaste elbilarna i Sverige 2015. 

 Batterikapacitet 
[kWh] 

Laddningseffekt 
[kW] 

Förbrukning 
[kWh/mil] 

Målgrupp 

Nissan Leaf 28 3,3 1,5 Bas  

Tesla Model S 70 3 2 Premium 

 

Totalt finns det cirka 4,6 miljoner personbilar i Sverige 2015 (SCB, 2016). Samtidigt finns det cirka 4,2 

miljoner hushåll i Sverige 2014 (SCB, 2015). Det leder till att det finns ungefär en bil per hushåll i Sverige. 

År 2020 prognostiseras det att det finns cirka 400 000 laddningsbara laddfordon i Sverige (Ståhl et al. 

2014).  

2.4 Elnätets dimensionering 

Som kan ses i figur 10 är det generellt sett högre konsumtion dagtid än under natten. Under tidig 

förmiddag och under kvällen är konsumtionen som störst, topplast8, vilket dels produktionen måste 

anpassas efter, dels nätet dimensioneras efter (Hemmingsson & Lexholm, 2013). Nätets belastning 

påverkas även över längre tidsskalor än veckor, se figur 11 för hur SE3s lastkurva ser ut under 2015 (NPS 

2016b).  

 

Figur 10. Elnätets belastning och elpriser i Sverige [SE3] en vecka i Januari 2016. Två belastningspunkter uppstår 
vanligtvis per dag, en under förmiddagen och en under kvällen. (NPS, 2016 b)  
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Figur 11. Konsumtion i SE3 under 2015. Tydliga skillnader uppkommer mellan vinter- och sommartid såväl som under 
enskilda dagar. (NPS, 2016b) 

Utöver maximal konsumtion i nätet finns andra dimensioneringskrav (Hemmingsson & Lexholm, 2013): 

 Belastbarhet – Systemet måste kunna hantera en eventuell förbrukningsökning de kommande 40 
åren 

 Spänningskvalitet 

 Robusthet – med avseende på avbrott och underhåll 

 Investeringskostnader – Skäliga då elnätsföretag är under tillsyn av Ei och agerar på i ett naturligt 
monopol  

Speciellt gällande systemets belastbarhet finns stora osäkerheter och i en rapport skriven av 

Hemmingsson & Lexholm (2013) lyfts mikroproduktion och laddning av elbilar ut som de två primära 

faktorerna som kan fundamentalt påverka lastkurvan. Vidare så påverkas nätbelastningen av 

sammanlagringseffekter vilket innebär att kundernas gemensamma toppeffekt är mindre än summan av 

deras individuella topplast (Lydén et al., 2011; Hemmingsson & Lexholm, 2013). 

2.4.1 Sammanlagringseffekter 

Graden av sammanlagringseffekter för ett kundsegment är essentiellt att beakta både i 

investeringsögonblicket och dels i utformningen av nättariffer för att uppnå en god kostnadsriktighet. 

Traditionellt har Velanders formel för sammanlagring använts (Lydén et al., 2011). Metodiken för att 

beräkna effekten av sammanlagring har sedan utvecklats för att inkludera erfarenheter om lastkurvor och 

kundbeteenden, se exempelvis Dahlström et al (2011). Se figur 12 för en schematisk överblick över hur 

två anläggningar sammanlagrar. Enligt Lydén et al. (2011) beror graden av sammanlagring primärt av tre 

faktorer; Maxeffekt och utnyttjningstid, Förbrukningsprofil samt Plats i nätet. Plats i nätet är för denna rapport 

irrelevant, då endast små kunder är under betraktande. Förbrukningsprofil har att göra med när uttagen 

sker i tiden (ibid.). Maxeffekt och utnyttjandetid handlar om vilken maxeffekt som tas ut och hur länge 

(ibid.). Dessa faktorer kan analyseras genom timmätning genom att se hur väl de korrelerar med nätets 

belastning (ibid.)  
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Figur 12. Exempel på två anläggningar som sammanlagrar till viss del vilket innebär att summan av anläggningarnas 
utnyttjande är lägre än summan av anläggningarnas respektive högsta last.   
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3 Företagspresentation av Ellevio 

Ellevio är en av dem största region- och lokalnätsägarna i Sverige och äger totalt sex redovisningsenheter 

där varje område representerar en redovisningsenhet (Ei, 2016e). Av dessa sex avräkningsområden är två 

stycken regionnät och fyra stycken lokalnät (ibid.). Ellevio har cirka 908 000 kunder anslutna till sina 

elområden i säkringsstorlek mindre eller lika med 63 A (Ellevio, 2016b). I figur 13 finns en karta över 

Sverige där de fyra olika lokalnätsavräkningsområdena är markerade. I enighet med intern terminologi 

refereras i denna studie de fyra olika nätområdena till som Västkusten, Dalarna-Södra Norrland, Västra 

Svealand – Västergötland och Storstockholm.  

 

Figur 13. Ellevios fyra lokalnätsavräkningsområden. (Ellevio, 2016b)  

Sommaren 2015 köptes Fortum Distribution av ett konsortium av pensionsförvaltare och företaget 

Ellevio bildades. Ellevio har följande ägarstruktur (Ellevio, 2016b): 

 Borealis Infrastructure Management (50%) 

 Tredje AP-fonden (20%) 

 Försäkrings- och pensionsföretaget Folksam (17,5%) 

 Första AP-fonden (12,5%) 
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3.1 Ellevios intäktsram för nuvarande tillsynsperiod 

Den totala intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015 uppgick till cirka 24,2 mdkr (6 mdkr i årlig intäkt). 

I tabell 2 finns intäktsramen fördelad på redovisningsenheterna: (Ei, 2016e) 

Tabell 2. Ellevios intäktsram för tillsynsperioden 2012-2015. (Ei, 2016e) 

Koncenssionsnamn Redovisningskod Typ av nät Total intäkt 
[mkr] 

Årlig intäkt 
[mkr] 

Västkusten REL00509 Lokalnät 2 955 739 

Dalarna-Södra 
Norrland 

REL00860 Lokalnät 2 265  566 

Västra Svealand – 
Västergötland 

REL00861 Lokalnät 3 884 971 

Storstockholm REL00884 Lokalnät 8 827 2 207 

Stockholm RER00259 Regionnät 1 666 417 

Övriga landet RER00586 Regionnät 4 592 1 148 

 

Intäktsramen för nuvarande tillsynsperioden är för tillfället inte fastställd utan är överklagad. I tabell 3 

presenteras Eis förslag på Ellevios intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019 samt att Ellevios 

överklagade värden presenteras i tabell 4. Totalt uppgår Eis förslag på intäktsramen till 24,6 mdkr (6,2 

mdkr i årlig intäkt, ökning med 1,8 % relativt föregående tillsynsperiod). Ellevios förslag på intäktsramen 

uppgår totalt till 26,5 mdkr (6,6 mdkr i årlig intäkt, ökning med 9,9 % relativt föregående tillsynsperiod). 

Totalt skiljer sig förslagen med 1,9 mdkr. (Ei, 2016d) 

Tabell 3. Energimarknadsinspektionens förslag på Ellevios intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019. (Ei, 2016d) 

Koncenssionsnamn Redovisningskod Typ av nät Total intäkt 
[mkr] 

Årlig intäkt 
[mkr] 

Västkusten REL00509 Lokalnät 3 172 793 

Dalarna-Södra 
Norrland 

REL00860 Lokalnät 2 675 668 

Västra Svealand – 
Västergötland 

REL00861 Lokalnät 4 439 1 109 

Storstockholm REL00884 Lokalnät 8 249 2 062 

Stockholm RER00259 Regionnät 1 533 383 

Övriga landet RER00586 Regionnät 4 560 1 140 

 

Tabell 4. Ellevios förslag på intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019. (Ei, 2016d)  

Koncenssionsnamn Redovisningskod Typ av nät Total intäkt 
[mkr] 

Årlig intäkt 
[mkr] 

Västkusten REL00509 Lokalnät 3 430 857 

Dalarna-Södra 
Norrland 

REL00860 Lokalnät 2 890 722 

Västra Svealand – 
Västergötland 

REL00861 Lokalnät 4 815 1 203 

Storstockholm REL00884 Lokalnät 8 800 2 220 

Stockholm RER00259 Regionnät 1 700 425 

Övriga landet RER00586 Regionnät 4 880 1 220 
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3.2 Befintlig tariffportfölj 

Ellevio har valt att inte särskilja företag och privatkunder i sin tariffportfölj i enighet med ellagens 

(1997:857) krav om att tarifferna ska vara icke-diskriminerade (SFS 2015:598). Segmenteringen sker 

primärt utifrån säkringsstorleken och boendeform samtidigt som att portföljen varierar för de olika 

koncessionsområdena. För kunder med en säkringsstorlek om maximalt 63 A tillämpas en tariffstruktur 

bestående av två komponenter, en fast avgift som beror på säkringsstorleken och en rörlig avgift som är 

baserad på mängd överförd el. Endast ett begränsat antal abonnemang är tidsdifferentierade. För kunder 

med säkringsstorlek över 63 A tillämpas en tariffstruktur bestående av åtminstone tre komponenter, en 

fast, en effektavgift och en rörlig avgift. Den fasta och rörliga avgiften tas ut på liknande sätt som för små 

kunderna men metodiken för att bestämma toppeffekt varierar beroende på abonnemang. (Ellevio, 

2016c)  

I tabell 5 och 6 presenteras Ellevios tariffportfölj för kunder vars säkringsstyrka är 63 A eller mindre för 

Dalarna- Södra Norrland respektive Storstockholm. Befintliga tariffportföljer för Västergötland – Västra 

Svealand och Västkusten liknar den som finns i Dalarna – Södra Norrland och presenteras i bilaga 1 

respektive bilaga 2. Notera att siffrorna är presenterade exklusive moms och hämtade 2016-02-11. 

(Ellevio, 2016c) 

Tabell 5. Befintlig säkringsabonnemangsportfölj för Dalarna- Södra Norrland, exklusive moms. 

Dalarna-Södra Norrland 

Abonnemang Småförbrukare Lägenhet 

  Max 16 A Trefas max 20 A, 
Enfas max 35 A 

Fast elnätsavgift [kr/mån] 176 71,2 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 29,6 30,1 

   

Abonnemang Enkel Tid 

Fast elnätsavgift [kr/mån] vid maximal 
huvudsäkring 

   

16 A 274 282 

20 A 350 358 

25 A 446 454 

35 A 642 651 

50 A 968 976 

63 A 1264 1273 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 17,9 41,0* 

    7,44** 

   

Abonnemang Enkel vid enfas anläggningar Enfas max 10 A Enfas 16 A - 20 A 

Fast elnätsavgift [kr/mån] 41,7 71,2 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 39,0 30,0 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Övrig tid 
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Tabell 6. Befintlig säkringsabonnemangsportfölj för Storstockholm, exklusive moms. 

Storstockholm 

Abonnemang Bas   

Fast elnätsavgift [kr/mån] 40,8  

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 35,4  

   

Abonnemang Enkel Tid 

Fast elnätsavgift [kr/mån] med maximal 
huvudsäkring 

   

35 A enfas 147 155 

16 A 147 155 

20 A 190 198 

25 A 242 250 

35 A 362 370 

50 A 556 564 

63 A 798 806 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 19,4 42,6* 

    8,80** 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Övrig tid 

3.3 Ellevios kundfördelning 

Totalt har Ellevio cirka 908 000 kunder på sina fyra lokalnätsavräkningsområde, hädanefter benämns de 

som Ellevios kundbas. Se figur 14 för hur Ellevios kundbas fördelar sig på dem fyra olika 

lokalnätskoncessionsområdena. (Ellevio, 2016b) 

 

Figur 14. Fördelningen av Ellevios kundbas över dem fyra lokalnätsavräkningsområdena.  

Dalarna -
Södra 

Norrland
11%

Storstockholm
61%

Västkusten
13%

Västra Svealand-
Västergötland

15%

Fördelningen av Ellevios kundbas
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Fördelningen mellan tarifferna skiljer sig åt mellan de olika områdena, se tabell 7. Fördelningen av 

säkringsstorlekar skiljer sig även åt mellan de olika koncessionsområdena, se tabell 8. (Ellevio, 2016b) 

Tabell 7. Fördelningen mellan de olika tariffalternativerna i respektive portfölj under 2014. 

Koncessionsområde Enkel 
[%] 

Lägenhet 
[%] 

Småförbrukare 
[%] 

Tid, 
Sommar 
[%] 

Bas 
[%] 

Övriga 
[%] 

Dalarna-Södra 
Norrland 

42,7 21,1 31,8 3,7 N/A 0,7 

Västkusten 65,5 13,1 21,1 0 N/A 0,3 

Västra Svealand – 
Västergötland 

40,9 15,7 41,6 1,8 N/A 0 

Storstockholm 15,1 N/A N/A 3,1 81,3 0,5 

 

Tabell 8. Andelen av respektive säkringsstorlek för de olika koncessionsområdena. 

Koncessionsområde 1X10,20, 
25,35 A 
[%] 

3X16 A 
[%] 

3X20 A 
[%] 

3X25 A 
[%] 

3X35, 
50, 63 A 
[%] 

Dalarna-Södra 
Norrland 

3,4 73,4 15,4 4,9 2,9 

Västkusten 1,3 46,4 40,5 8,7 3,1 

Västra Svealand – 
Västergötland 

3,3 77,5 12,9 3,6 2,7 

Storstockholm 28 10,7 48,1 9,1 4,1 
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3.4 Ellevios kostnadsstruktur 

För att bedöma en tariffportföljs kostnadsriktighet är det essentiellt att ha en god kännedom om 

företagets kostnadsstruktur. Helbrink et al. (2015) granskar årsredovisningar som metod för att bestämma 

kostnadsstrukturen, då de ger en tillräckligt god kännedom om dem olika kostnadsposterna för att göra en 

grov indelning. I ett jämförande syfte används i denna studie därför samma metodik och kostnadsposter; 

opex9, capex10, Administration och Överliggande nät. Se figur 15 för 2014 års fördelning av kostnadsposter 

(Ellevio, 2015).  

 

Figur 15. Ellevios normaliserade kostnader för räkenskapsåret 2014. I posten capex ingår även vinsten med 
motiveringen att reducera intäkternas risk. Posterna ska anses vara indikativa och inte en exakt bild över strukturen 
idag. 

För att kunna jämföra kostnadsriktigheten måste företagets kostnadsstruktur och intäktsstruktur vara 

jämförbara. Som tidigare förklarat, se figur 7, har elnätsägare effektiviseringskrav på opex. Därför blir det 

naturligt att allokera vinsten till capex-kategorin, vilket även Helbrink et al. (2015) har gjort. Kostnaderna 

kategoriserades sedan enligt den struktur som Lydén et al. (2011) använde sig av, nämligen kundsär-, 

effektbaserade- samt energibaserade kostnader, se figur 6. Uppdelningen följs av den metodik som Ek och 

Hallgren (2012) använde sig av, se figur 16. Kostnaden för Överliggande nät och förluster fördelas enligt 

samma förhållande som kostnaderna mot regionnätet. Det motsvarar ungefär samma förhållande som 

SvK har i sin intäktsmassa (60 % effektbaserade kostnader och 40 % överföringsberoende kostnader). 

Allokeringen av opex var svårare då vissa ingående subkategorier kopplas till installerad effekt och andra 

till antalet kunder. Därmed behövdes djupare kunskap om den kostnadsposten för att göra en trovärdig 

allokering, varvid delar av opex finns representerade i de tre kostnadskategorierna.  
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Figur 16. Schematisk bild över kategoriseringen av nätbolagets kostnader till de tre kategorierna som används vid 
kostnadsriktighetsanalyser. Inspirerad av Ek och Hellberg (2012). 

I figur 17 ges en indikativ bild över hur Ellevios kostnadsmassa ser ut i enighet med ovanstående 

kategorisering och fördelningsmetodik. 

 

 

Figur 17. Ellevios normaliserade kostnadsstruktur för räkenskapsåret 2014 fördelat på posterna rörliga-, 
kapacitetsspecifika- och kundsärkostnader. Används för att utvärdera kostnadsriktigheten för olika tariffportföljer. 
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4 Teoretisk referensram 

Syftet med den teoretiska referensramen är att bygga upp den förståelse som behövs för att utveckla en ny tariffportfölj och 

analysera vilka effekter denna tariffportfölj skulle ha på Ellevio och dess kunder. Avsnittet börjar med en beskrivning av 

olika tariffstrukturer med ett särskilt fokus på kapacitetseffektiva tariffkonstruktioner. Därefter återfinns teori rörande 

kunders lastförflyttningsvilja initierad av olika typer av prissignaler. Kapitlet avslutas med att lyfta målsättningar med 

elnätstariffer samt huruvida vilka mål som är i konflikt med varandra.  

4.1 Tariffmodeller 

Till skillnad mot prissättningarna som finns för elhandlare på marknaden så är valmöjligheten för 

kunderna betydligt mer begränsad vad gäller nättariffer (Bollen, 2010). Bollen (2010) belyser tre olika 

generella tariffmodeller: 

 Säkringstariff 

 Tidstariff 

 Effekttariff 

Säkringstariffen innebär att kunden betalar för rätten att använda upp till ett visst effektuttag som bestäms 

av säkringsstorleken (ibid.) Eftersom kunden kan använda effekt ända upp till gränsen för den installerade 

säkringen utan extra kostnad så saknas incitament för att hushålla med effekt (ibid.). Tidstariff ger 

däremot incitament till kunden att flytta laster från höglasttid till låglasttid då prissättningen är 

differentierad med avseende på tid, d.v.s. olika priser för elöverföring beroende på tidpunkten (Ek & 

Hallgren, 2015). En effekttariff innebär att kunden debiteras efter vilken effekt denne faktiskt har tagit ut 

under mätperioden (ibid.). Såväl mätperioden som antalet mätpunkter som ligger till grund för 

debiteringen. Effekttariffen ger ekonomiska incitament till kunden att hushålla med effekt och är därför 

en kapacitetseffektiv tariff (ibid.). 

4.2 Kapacitetseffektiva tariffer 

En övergång till kapacitetseffektiva tariffer (tids- och effekttariff) innebär att kunden får en mer 

rättvisande prissättning, där intäkterna från en viss kund motsvarar de kostnader som den kunden orsakar 

hos elnätsbolaget (Koliou et al., 2015; Ek & Hallgren, 2012). I fallet med säkringstariffen har det ofta visat 

sig att lägenhetskunder inte använder sin fulla kapacitet och dessutom bidrar till sammanlagringseffekter i 

större utsträckning än villakunder (Ek & Hallgren, 2012). Med andra ord är det inte rimligt att 

lägenhetskunder ska ha samma kapacitetsavgift som övriga kunder, ett faktum som också återspeglas i 

dagens portfölj. (ibid.).  

En effektavgift där avgiften per effektenhet är konstant ger incitament till användaren att jämna ut sin 

egen last över tiden. En svaghet är att detta inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med systemets 

effekttoppar. Det innebär att en kund skulle kunna uppmuntras till att flytta en last till en, för systemet, 

sämre tidpunkt och ändå kunna tillgodoräkna sig en viss kostnadsbesparing. Vidare så kan det konstateras 

att en ren effektavgift inte ger samma incitament till energibesparing, utan snarare flytt av lasten. (Ek & 

Hallgren, 2012)  

Genom att tidsdifferentiera effektavgiften så förstärks incitamenten för kunden att flytta lasten i tiden. 

Från kundens perspektiv blir det mycket viktigt att ha en ökad medvetenhet kring elanvändningen då en 

liten handling kan ge stort utslag ekonomiskt (Koliou et al., 2015; Ek & Hallgren, 2012). Exempelvis 

skulle en laddning av en elbil under höglasttid på vintern kunna bli kraftigt dimensionerande och göra 

resten av årets beteende irrelevant under vissa prissättningsstrategier. En viktig skillnad mellan en effekt- 

och tidstariff är att en effekttariff ger incitamentet att jämna ut lasten så mycket som möjligt, medan 

tidstariffen uppmuntrar till att flytta så mycket av lasten från hög- till låglasttid. (Ek & Hallgren, 2012)  
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4.2.1 Ekonomisk effektivitet 

Ur ett samhällsmässigt perspektiv så är det motiverat att prissättningen ska vara kapacitetseffektiv (Ek & 

Hallgren, 2012). Genom att prissätta effektuttaget så kan en jämvikt mellan utbud och efterfrågan på 

effekt skapas, vilket är att se som kostnadseffektivt (ibid.). När prissättningen istället baseras på 

energimängd och skiljer sig från marginalkostnaden (förluster i nätet) innebär det en ineffektiv 

marknadssituation (Ek & Hallgren, 2012; Brown et al., 2015). Vidare så blir det svårt för elnätsbolagen att 

ha en effektiv prissättning och reglering av intäkter och investeringar om kunderna inte prissätts efter den 

faktiska kostnad som de orsakar (Ek & Hallgren, 2012; Brown et al., 2015). Brown et al. (2015) 

understryker också att tarifferna riskerar att bli ineffektiva om prissättningen görs för att täcka LRMC11 

såväl som extra kostnader12 förknippade med osäkerheter. Genom att istället anpassa tarifferna med fler 

delar så att bättre kostnadsriktighet skapas kan behovet av att täcka eventuella extra riskförknippade 

kostnader minska. Vidare så anser Brown et al. (2015) att en prissättning som anpassats efter 

kundssegmentens olika priselasticiteter skulle kunna ge ytterligare bättre kostnadseffektivitet, även om 

detta strider mot rådande lagstiftning. 

Trots att majoriteten av nätbolagens kostnader härstammar från att kunna tillgodose tillräcklig 

överföringskapacitet och kostnaden för energiförlusterna är små, så tas en stor del av intäkterna in genom 

en kostnad per överförd kWh (Koliou et al., 2015). Brown et al. (2015) har två förklaringar till varför detta 

är fallet; den första är att det kan upplevas orättvist att ta ut en stor fast kostnad istället för att överföra 

delar av den kostnaden till den rörliga delen. En annan förklaring är att priselasticiteten på el historiskt 

sett har varit låg, vilket gör att nätbolagen förlorar lite intäkter även om den rörliga delen av tariffen är 

förhållandevis hög, och på så vis ha en förhållandevis hög kostnadseffektivitet. Brown et al. (2015) menar 

dock att detta är på väg att ändras i takt med installation av solceller då en tillräckligt hög andel rörlig 

nätavgift kan ge tillräckliga incitament för en investering i mikroproduktion, vilket drastiskt skulle minska 

den överförda mängden energi som nätbolaget kan debitera för. En slutsats av detta är att den 

ekonomiska ineffektiviteten orsakad av omotiverat höga rörliga kostnader är högre nu än tidigare, vilket 

ytterligare motiverar en mer kostnadsriktig tariff. (ibid.) 

4.2.2 Tidstariffer 

Nedan presenteras de tre huvudkategorierna av tidstariffer, Tidstariff (ToU), Critical peak pricing (CPP) 

samt Real-time pricing (RTP).  

TOU – Time of use, även TOD – Time of day 

TOU är en form av kapacitetseffektiv tariff som innebär att olika priser tillämpas under låg- respektive 

höglasttid (Faruqui et al., 2010). Den är i likhet med de flesta tariffer inte dynamisk, i den mening att den 

anpassas baserat på de faktiska variationerna i effektuttag ur nätet (ibid.). Låg- och höglasttid är ofta 

fastställd på förhand och likaså priset under dessa intervall (ibid.). Detta resulterar i att tariffen är 

förutsägbar och enkel att förstå för konsumenten, men samtidigt ger den inte så högt genomslag och 

styrning av effektanvändning (ibid.). Huvudsakliga syftet är att priset ska spegla den marginalkostnad som 

uppstår för användandet av marginalkapacitet (Ek & Hallgren, 2012). Erfarenenhet visar dock att det 

krävs relativt stor skillnad i pris mellan låg- och höglastperiod för att effekter ska ske (ibid.). 

CPP – Critical peak pricing 

CPP innebär att tariffen har en låglastsavgift som gäller över tiden, bortsett från ett visst antal utvalda 

tidsperioder som meddelas kort i förväg, vilket gör det till dynamisk tariffmodell (Faruqui et al., 2010). 

                                                      

11 Långsiktig marginalkostnad 

12 Residual costs – differensen mellan embedded cost och den långsiktiga marginalkostnaden. 
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Under dessa kritiska höglastspetsar görs en signifikant prisökning för varje kWh överförd el (ibid.). 

Låglastsdelen av tariffen kan utgöras av såväl en fast kWh-avgift som en kombination med TOU, vilket 

innebär att TOU tillämpas men kompletteras av prisspetsar vid kritiska tillfällen (Schreiber et al., 2015). 

Dessa skarpa prisökningar ger kunderna ett starkare incitament till att minska energianvändningen under 

dessa kritiska tillfällen, och resultat visar denna typ av tariff ger kraftigare effektminskning än TOU (Ek & 

Hallgren, 2012). 

RTP – Real time pricing 

RTP innebär att tariffen har en prisindelning för varje timme så att konsumentens pris för elöverföring 

ska motsvara den riktiga kostnaden för överföringen i största möjliga utsträckning. För att detta ska 

fungera i praktiken kan priserna sättas ett dygn i förväg så att kunderna kan ta del av dessa och anpassa 

sin elanvändning därefter. Denna tariffstruktur kan ge starka ekonomiska incitament och är samtidigt 

mest kostnadsriktig. Däremot innebär komplexiteten ett hinder, vilket gör att det vanligtvis är stora 

användare som lämpar sig för denna tariffstruktur. (Faruqui et al., 2010) 

4.2.3 Effekttariffer 

En effekttariff är en elnätstariff som har en priskomponent som beror av den faktiska uttagna effekten 

från elnätet, exempelvis i form av kr/kW (Ek & Hallgren, 2012). Till skillnad mot tidstariffer, som har 

studerats under relativt lång tid, så finns inte lika mycket erfarenhet från effekttariffer för småkunder 

(ibid.; Schreiber et al., 2015). Ofta är det maximala effektuttaget som är intressant och även när det sker i 

tiden (ibid.). Därför kan effekttariffen även tidsdifferentieras, det vill säga att prissättningen för effekt 

varieras med avseende på tiden för att få en ännu kraftigare styrning (Ek & Hallgren, 2012). 

Tidsdifferentiering av effektkomponenten innebär att effekttariffen närmar sig vissa tidstariffer i 

utformning, så som exempelvis RTP (Sioshansi, 2015). Effekttopparna som ligger till grund för 

debiteringen i en tidsdifferentiserad effekttariff kan bestämmas på flera olika sätt; antingen så debiteras 

kunden för sin använda effekt vid det tillfälle då elnätet är som högst belastat, eller så används den 

individuella kundens högsta effekttopp oavsett vad nätet upplevde för belastning vid det tillfället (ibid.). 

Att sätta effektavgiften efter när nätet upplever sin högsta belastning skickar mest korrekta signaler, då det 

faktiskt är vad den individuella kunden belastar nätet med vid ett sådant tillfälle som är dimensionerande 

och driver kostnaderna för nätbolaget (ibid.). Om kundens individuella effekttopp används så är det inte 

alls säkert att just denna effekttopp är dimensionerande för nätet, och det ger därför inte alls lika effektiv 

styrning (ibid.). Däremot är det svårare för kunden att veta när elnätet är högt belastat och anpassa 

effektanvändning därefter, än att bara beakta sin egen användning (ibid.). En fördel med RTP kontra 

effekttariff är att RTP möjliggör mer effektivt integrering av mikroproduktion av el, genom att det 

använder mer dynamiska prissignaler (ibid.). 

Många möjliga utformningar av effektkomponenten finns och några som Schreiber et al. (2015) testar är 

två avgiftsnivåer för varje kWh om en viss effektnivå överskrids, för antingen hela eller den överskridande 

energimängden samt flera avgiftsnivåer med olika fördelningar av de olika nivåerna baserat på daglig 

toppeffekt respektive kontinuerligt effektuttag. Resultat av dessa effekttariffer visar att en realistisk 

minskning i effekttopp över ett dygn kan ligga i området 23-37 % ( Schreiber et al., 2015). Samma studie 

påvisade en risk med att en tariff baserad på RTP kan flytta last så att nya, i värsta fall högre, effekttoppar 

uppkommer vid ett annat tillfälle medan en effektkomponent har en mer verkningsfull utjämning av 

effekttoppar (Schreiber et al, 2015). 

4.3 Elens priselasticitet 

Forsberg (2006) lyfter vikten av skillnaden i elens priselasticitet beroende på vilken tidshorisont som 

används i analysen. Han menar att en långsiktig priselasticitet säger lite, om något alls, om kundbasens 

förmåga och vilja att reagera på en kortsiktig pristopp på marknaden.  
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En studie av Taylor och Schwarz (1990) bedömde den långsiktiga priselasticiteten beroende av en 

effektavgift. Studien visar bland annat att korspriselasticiteten mellan effekt och energianvändning är 

högre än priselasticiteten på effekt. Alltså kan en effekttariff orsaka större minskning i energianvändning 

än själva effektanvändningen (Taylor & Schwarz, 1990).  

Det finns en betydande mängd priselasticitetsanalyser mellan pris och energianvändning gjorda för 

hushåll, se tabell 9 för några exempel. Sammanställningen i tabellen visar stor spridning i priselasticiteten 

både mellan olika författare och mellan kort och lång sikt. Okajima och Okajima (2013) visar även att det 

finns stora skillnader i priselasticitet mellan diverse kundsegment, speciellt spelar inkomstnivån en stor 

roll. Reiss och White (2005) menar dock att ekonomiska skillnader inom en given kundbas har marginell 

effekt på priselasticiteten. Skillnaden kan bestå i att Okajima och Okajima (2013) använde aggregerad data 

på regionnivå medan Reiss och White (2005) modellerade beteendet utifrån ett antal stora 

hushållsapparaturer. 

Tabell 9. Kortsiktig- och långsiktigpriselasticitet för hushåll på diverse elmarknader 

 Land Kortsiktig 
Priselasticitet 

Långsiktig 
Priselasticitet 

Nakajima (2010) Japan N/A 1,13 

Halicioglu (2007) Turkiet 0,33 0,52 

Dergiades & 
Tsoulfidis (2008) 

USA N/A 1,07 

Nakajima & Hamori 
(2010) 

USA N/A 0,33 

Alberini & Filippini 
(2011) 

USA 0,08-0,15 0,19-0,21 

Kamerschen & Porter 
(2004) 

USA 0,13 1,89 

Okajima & Okajima 
(2013) 

Japan 0,48 0,56 

  

4.3.1 Lastförflyttningsförmåga initierad av prissignaler med en överföringskostnad 

Swinson et al. (2015) påpekar att människor använder el för att göra livet lättare och förhöja livskvalitén. 

Vidare så hävdar de att priselasticiteten för el är minimal för människor i vardagen. De menar att för att 

erhålla en effektreducering måste effektreducerande teknik finnas i systemet och/eller skicka tillräckliga 

prissignaler för att förändra populationens rutiner (ibid.). Denna uppfattning stöds även av resultaten 

presenterade av Stenner et al. (2015). I en artikel av Schreiber et al. (2015) undersöks hushålls förmåga 

och vilja att svara på prissignaler, dels baserade på uttagen effekt, dels på mängd levererad el. Resultatet av 

deras simuleringar indikerar att om hushållen tillämpar ett optimalt lastutnyttjande samt investerar i 

batterier så fås en summerad reducering i topplast på mellan 23-37 % beroende på utformningen av 

nättariffer. Schreiber et al. (2015) påvisar även att vid ett sådant system så kan den sammanlagrade 

effekten öka markant under speciella marknadssituationer såsom minuspriser på spotmarknaden. Under 

dessa förhållanden skedde en ökning av den sammanlagrade effekttoppen på upp mot 210% gentemot 

nuvarande nätanvändning och tariffstruktur. Gils (2014) stödjer dessa resultat och menar att 

hushållskonsumenter har en stor teoretisk potential för efterfrågeflexibilitet och en särskild potential att 

reducera topplasten. Dock så vittnar faktiska experiment om att effekten av de ekonomiska incitamenten 

som finns i en kapacitetseffektiv nättariff att reducera topplasten kan vara svåra att realisera om 

tariffutformningen inte görs på ett bra sätt, se exempelvis Matsukawa et al. (2000) och Säle och Grande 

(2011). Matsukawa et al. (2000) testade japanska kunders förmåga att reduceras systemets topplast (POS) 

utifrån givna prissignaler i form av en TOU-tariff. POS varade under fyra timmar per dag samtidigt som 

de använde sig av en höglasttid under 16 timmar. Effekten av detta var att minimal lastförflyttning skedde 
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och Metsukawa et al (2000) menar att det beror på att last inte kan flyttas i den utsträckningen. I Säle och 

Grandes (2011) studie utsattes norska kunder för dels elprissättning utefter spotmarknaden och en 

tidsdifferentierad tariff samt fick investeringsstöd i laststyrningsutrustning. Resultatet blev betydande och 

att topplasten kunde sänkas med 1 kWh/h under höglastperioden per kund. Till skillnad från det japanska 

experimentet använde de norska forskarna av en ToU-tariff med kortare höglasttider, 7:00-9:00 och 

17:00-19:00, vilket motsvarande systemets toplasttimmar (Säle & Grande, 2011). Resultatet vittnar om hur 

viktig tariffkonstruktionen är för att få en önskad effekt, vilket även stödjs av Sergici (2008) 

sammanställning av pilotprojekt. En annan studie som omfattade 1000 hushåll i Baltimore under två års 

tid tillämpade dynamiska prissättningar i form av peak time rebate och critical peak pricing. Hushållen 

uppvisade en minskning av effektuttaget vid höglastperioder mellan 18 och 33 % (Ek & Hallgren. 2015).  

I en review artikel har Shariatzadeh et al. (2015) undersökt olika program för att reducera toppeffekten i 

amerikanska nätområden, se tabell 10. 

Tabell 10. Olika amerikanska program för att reducera topplasten. Inspirerad av Shariatzadeh et al. (2015). 

Organisatör Typ av 
program 

Toppeffektreducering 
pga. program 

Reducering på 
annan tid pga. 
program 

APU (Wolak, 2007) PRP1 12 % 0 % 

PGE&E,SCE,SDG&E 
(Herter et al. 2007) 

CPP w/o Tech2 

CPP w/Tech3 
13% 
25% under 5 timmar 
41% under 2 timmar 

5 % 
-7% 
13% 

Gulf Power 
(Borenstein et a. 
(2002) 

CPP w/Tech 44% 22% 

Idaho Power 
Company (RLW, 
2006a) 

TOD4 

EW5 

0 (Sergici, 2008) 
ca. 50% 

1,84% 
- 

Commonwealth 
Edison (Summit blue 
consulting, 2006) 

RTP 15% 3% 

AmerenUE (RLW, 
2006b) 

TOU 
TOU+CPP 
 
TOU+CPP 
w/Tech 

0% 
13*% vid kritiska 
tidpunkter, övrigt 5 %  
23*% vid kritiska 
ögonblick, 4 % 
dagligen 

- 
- 
 
 
- 
 

GPU (Braithwait, 
2000) 

TOU+CPP 
w/Tech 

50% 26% 

PSE&G (Summit blue 
consulting, 2007)  

CPP 
TOU 

26% 
21% 

- 
- 

Hydro Ottawa 
(Ontario Energy 
Board, 2007) 

TOU 
CPP 
CPR5 

5,7% 
25,4% 
17,5% 

6% 
4,7% 
7.4% 

BPA, PGE. m.fl. 
(Pacific, 2007)  

RTP 
TOU+CPP 

17% 
20% 

- 
- 

1: Peak rebate time. 
2: Critical peak pricing utan DR teknik. 
3: Critical peak pricing med DR teknik. 
4:Time of day, motsvarar TOU. 
5: Energy watch. 
6: Critical peak rebate 
* Statistiskt osäkert.  
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Utifrån bland annat de presenterade programmen i tabell 10 så har Faruqui och Sergici (2010) beräknat 

korspriselasticitet för el, vilket definieras som elasticiteten att skifta elanvändning från höglast till 

låglastperioder. De fann att en majoritet av alla program uppnådde en korspriselasticitet på 4-11 %.  

Wolak (2007) resultat kvantifierar även kundgruppens efterfrågeflexibilitet. Detta då berörd kundgrupp 

minskade sin toppeffekt med 12 % under kritiska ögonblick, så förblev förbrukningen jämförbar med 

kontrollgruppens under resterande timmar. Vidare så indikerar resultaten i tabell 10 två aspekter. Vilken 

grad av effektreducering som kan uppnås är till en stor del betydande av den tekniska 

implementeringsgraden av smart teknik, vilket kan ses exempelvis i Herter et al. (2007) och Borenstein et 

al. (2002). Vidare så påverkar tariffens utformning vilket genomslag denna får på nätets belastning. Där 

visas att CPP ger tydligast incitament till kunder att reducera sin effekttopp, se exempelvis Ontario 

Energy Board (2007). Hobman et al. (2016) menar att effekterna av lastförflyttningsprogram, liknande 

dem presenterade i tabell 10, brukar vanligtvis vara mer betydande på försöksstadier än vid en fullskalig 

implementering på hela kundmassan. Detta då olika kundsegment eftersträvar olika saker vilket reducerar 

dem faktiska resultaten (ibid.).  

4.3.2 Lastförflyttningsförmåga initierad av prissignaler med en effektbaserad prissättning 

I en analys av ett införande av effekttariffer i Sollentuna jämfört med en referensgrupp i Saltsjö-boo 

flyttade villaägare 2,3 % respektive 1,2 % av sin energianvändning från höglastperioder till låglastperioder 

under sommar- respektive vintermånaderna. De kortsiktiga effekterna var begränsade. De visade även att 

en effektbaserad prissättning ger stora incitament för kunderna att lastförflytta vilket indikerar att 

effekterna kan bli större under ett längre perspektiv. (Bartusch et al. 2014) 

Villaägare i Sala-Heby Energis koncessionsområde har visat goda resultat med avseende på effektuttaget 

under höglastperioder genom att flytta delar av elanvändning till låglastperioder. De ekonomiska 

incitamenten bedömdes vara ganska små och uppkom genom tidsdifferentierade och effektbaserade 

nättariffer. Minskningen gällde både hushållens individuella och sammanlagrade effekttoppar. Studien 

samlade in mätdata under 6 år och genomsnittliga minskningen av effekttoppar uppgick till 15,6 % 

respektive 8,4 % under sommar- respektive vintermånader. Det innebär en förskjutning av 

energianvändning med 2,4 % respektive 0,2 % från höglast- till låglasttid under sommar- respektive 

vintermånader. (Bartusch et al. 2011; Bartusch & Alvehag 2014) 

Samtidigt finns exempel från Falbygdens Energi, där resultaten från en liknande och relativt ny införd 

tariffstruktur har uteblivit. Resultaten från Sala-Heby vittnar dock om att de mätbara effekterna i form av 

efterfrågeflexibilitet tenderar att öka med tiden, i takt med att medvetenheten om tariffen ökar. (Bartusch 

et al. 2014)  

4.4 Vad ska man tänka på när man utformar en tariff 

Generellt så finns det lagstadgade krav på hur en elnätstariff ska vara utformad och utöver dessa finns det 

även riktlinjer på vad som är önskvärt från en tariff (Rodríguez Ortega et al., 2008). Generellt sett kan de 

principer som ska beaktas vid utformande av en tariff kategoriseras till: företagsmässig bärighet, 

ekonomisk effektivitet och skydd för konsumenten (ibid.). Lydén et al. (2011) presenterar en studie där 

svenska nätbolag lyfte följande syften och mål vid utformning av en tariffportfölj.  

Företagsmässig bärighet 

 Kostnadstäckning 
o Målsättningen med tariffportföljen är att nätägarens intäkter täcker de befintliga 

kostnaderna. Detta ska även göras på ett sådant sätt så att sannolikheten att nå upp till 
maximalt tillåten avkastning är så hög som möjlig, det vill säga att risken för 
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avkastningen minimeras. Här lyfts exempelvis årliga temperatursfluktuationer upp som 
exempel (Lydén et al., 2011; Sakhrani & Parsons, 2010). 

Ekonomisk effektivitet 

 Kostnadsriktighet 
o De fasta och rörliga kostnadsposterna hos nätbolaget matchas av fasta och rörliga 

intäkter för de olika kundsegmenten. Det innebär att en kund bär sin faktiska kostnad 
och därmed fås en tydligare prissignal för kunden att agera på ett ekonomiskt korrekt 
sätt. Här är begreppet sammanlagringseffekter essentiellt. (Lydén et al., 2011; Sakhrani & 
Parsons, 2010) 

 Skapa incitament för effektivt anläggningsutnyttjande 
o Att genom tariffen förflytta belastning från höglasttidspunkter till låglasttidpunkter 

(Lydén et al., 2011).   

 Skapa incitament för energieffektivisering 
o Bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ge incitament för kunden att 

energieffektivisera (Lydén et al., 2011).  

Skydd för konsumenten 

 Enkelhet för kund 
o Kunden ska utan större förkunskaper förstå tariffernas struktur både vid val av tariff 

samt vid fakturering (Lydén et al., 2011; Sakhrani & Parsons, 2010).  

 Objektiv och icke-diskriminerande tariff 
o Lagkrav enligt ellagen (1997:857). 
o Kunden ska debiteras baserat på varan/tjänsten de erhåller och oberoende av dess 

karaktäristik (Rodríguez Ortega et al., 2008; Sakhrani & Parsons, 2010). 

 Stabilitet 
o Tariffen bör vara stabil och tillförlitlig på kort sikt och förändras gradvis på sikt så att 

reglermässiga osäkerheter undviks (Rodríguez Ortega et al., 2008; Sakhrani & Parsons, 
2010). 

Enligt Picciariello et al. (2015) så kan det vara svårt att beakta alla dessa kriterier samtidigt då vissa står i 

konflikt med andra. Exempelvis kan det vara svårt att göra en tariff optimalt kostnadsriktig som samtidigt 

är enkel att förstå för kunden (Rodríguez Ortega et al., 2008; Sakhrani & Parsons, 2010). Ett annat 

exempel är att kunden ska debiteras för den faktiska produkten och oberoende av kundens karaktäristik, 

vilken kan stå i strid med att kunden genom tariffen ska bära de kostnader som denne faktiskt orsakar 

nätföretaget (Rodríguez Ortega et al., 2008). Det gäller då att kunna prioritera och vikta de olika 

kriterierna för att kunna utforma tariffen optimalt (Picciariello et al., 2015). Även Sakhrani & Parsons 

(2010) instämmer i detta och menar i att det inte finns någon generell optimal tariff för ett givet elnät, 

utan att det beror på vilket syfte och effekt som tariffen ska ha. 
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5 Analysmodell 

I figur 18 presenteras projektets analysmodell utifrån de tre nivåerna; Bedömningskategori, kriterier samt vilka 

analyser och svar på frågor som krävs för att utvärdera ifall tariffportföljen uppfyller kriterierna. Fyra huvudområden 

har identifierats som avgörande i en utvärdering av tariffportföljens prestanda. De är: 

 Kostnadsriktighet 

 Robusthet 

 Incitament för laststyrning 

 Kundvänlighet 

Kriterierna för uppfyllnad är av kvalitativ natur och används i ett jämförande syfte mellan de olika 

tarifferna. Gällande kriteriet för robusthet så är det önskvärt att intäkterna beror till en liten grad av 

omvärldens icke-påverkningsbara trender och förändringar. Det är önskvärt ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv då risken att inte uppnå maximalt tillåtna intäkter minskas. Bakgrunden för kriteriet till 

incitament för laststyrning kommer från målet med en kapacitetseffektiv tariffportfölj, nämligen att skicka 

tydliga prissignaler till kunderna att ändra sitt beteende på ett önskvärt sätt. Det kan utvärderas utifrån hur 

mycket intäkterna förändras mellan en statisk modell och en dynamisk modell där kunderna reagerar på 

de nya prissignalerna. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt då vissa investeringar inte 

behöver tas som kan ha en negativ påverkan på företagets marginaler. Kundvänlighet ett centralt krav i 

ellagen samt att det är viktigt att kunderna förstår strukturen på tariffportföljen för att få önskade 

dynamiska effekter av den, något som beskrivs i detalj i kapitel 4. 
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Figur 18. Projektets analysmetod och kriterier för utvärdering av de framarbetade tarifferna. 
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Kostnadsriktighetsanalys 

 Hur ser Ellevios nuvarande kostnadsstruktur ut? 

 Hur fördelar sig intäkterna på tariffernas olika 
komponenter?  

 

Intäktsförändring pga temperaturavvikelse från nuvarande 
år 

 Hur beror maximalt effektutnyttjande på 
temperaturen? 

 Hur beror överförd energimängd på temperaturen?  
Intäktsförändring pga ökad implementeringsgrad av elbilar 

 Laddningskaraktestik (när, hur etc.) 

 Hur många investerar i elbilar? 

 Följder på effekt och total överförd energimängd?  
Intäktsförändring pga ökad installation av solceller 

 Hur ser en generell modulcell ut? 

 Hur många investar i solceller? 

 Solcellskaraktestik? 
Demand response 

 Hur reagerar kunder på prissignaler? 

 Vad får det för resultat på intäkterna? 
Kvantifiering av Ei:s incitament för ett effektivt utnyttjande 
av elnäten 

 Hur ser kostnaden mot överliggande nät ut? 

Enkelhet 

 Antal mätpunkter? 

 Komplexitet från varje tariffkomponent? 
Incitament för investeringar 

 Hur påverkas kunder som väljer att förändra sitt 
beteende i termer av betydande investeringar? 

Kostnadsförändringar 

 Hur påverkas varje enskild kund vid en eventuell 
implementering av den kapacitetseffektiva tariffen? 
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6 Metod 

För att uppfylla rapportens syfte används ett antal metodiker vilka är presenterade i detta kapitel. Kapitlet inleds med en 

övergripande metodbeskrivning för att få en översikt över hur syftet ämnades uppfyllas. Därefter beskrivs studiens 

litteraturgenomgång. Detta följs av en genomgång av använd fallstudie, dels på ett allmänt plan, dels specifik 

fallstudiemetodik. I detta avsnitt presenteras även de tariffer som kommer att analyseras djupare och metodiken att ta fram 

potentiella prislistor. Sista delen handlar om metodiken för att ta fram relevanta framtidsscenarios på elmarknaden och 

vilken effekt det skulle få på nätägare.  

6.1 Övergripande metodbeskrivning 

Första frågeställningen är av något mer generell karaktär och lägger grunden för de efterföljande 

frågeställningarna. För att kunna besvara denna frågeställning behövs en grundläggande förståelse om 

elnätsmarknaden, med avseende på bland annat gällande lagkrav, reglering av intäktsram och nätbolags 

kostnadsstruktur vilket presenteras i kapitel 2 – Bakgrund samt kapitel 3 – Företagspresentation av 

Ellevio. För att lyckas med en välutformad tariffportfölj så behövs även teori kring olika typer av 

tariffstrukturer, vilka effekter de har och vad som är viktigt att beakta för att erhålla önskade resultat. 

Denna teori presenteras i kapitel 4 – Teoretisk referensram. Slutligen genomfördes simuleringar utifrån 

mätdata över elanvändning i syfte att ta fram resultat över hur den nya tariffportföljen skulle prestera med 

avseende på framförallt kostnadsriktighet. För att göra analysen kring kostnadsriktighet inhämtades 

analyser kring kundgruppers kostnader på Ellevio för att matcha dessa mot intäktsströmmarnas olika 

komponenter.  

Andra frågeställningen består av både en mer teoriberoende del och en mer resultatberoende del. Teorin 

fokuserades kring lastförflyttning genom prissignaler för att teoretiskt kunna påvisa hur kundsegment 

uppfattar nya prisincitament för att blir mer kapacitetseffektiva. Egna resultat inhämtades från 

simuleringarna där kostnadsförändringar för olika kundgrupper presenteras för att kvantifiera och påvisa 

vilka faktiska ekonomiska incitament som skulle uppkomma genom nya tariffportföljen. 

Tredje frågeställningen behandlar robustheten för de alternativa kapacitetseffektiva tariffportföljerna mot 

betydande förändringar på elmarknaden – varvid en scenarioanalys tillämpades. Anledning till valet av 

scenarioanalys som metod är att fokus ligger på att ta fram en konsekvens- och känslighetsanalys snarare 

än att lägga tid på att undersöka vilket framtida utfall som är mest sannolikt. De olika scenarierna valdes 

genom att från studier identifiera de förändringar på elmarknaden som potentiellt skulle ha störst 

påverkan. Med hjälp av resultat från simuleringarna framarbetades därför konsekvens- och 

känslighetsanalyser med avseende på olika möjliga utvecklingar inom elmarknaden så som 

mikroproduktion av el, ökad mängd elbilar på marknaden och temperaturvariationer. 

Fjärde, och sista, frågeställningen kombinerar kunskap och resultat från de tidigare frågeställningarna för 

att kunna rangordna de olika alternativen och slutligen också kunna rekommendera vilken uppbyggnad på 

lokalnätstariffer som författarna förespråkar. Analysen baseras på den tidigare presenterade analysmodell 

som återfinns i kapitel 5 – analysmodell.  

6.2 Litteraturstudie 

Syftet med en litteraturstudie är att samla information som stödjer författaren i arbetet med att besvara 

rapportens syfte och frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta görs genom att summera tidigare 

forskningsresultat och erfarenheter vilket resulterar i allt ifrån en diskussion i ämnet till rena 

sammanfattningar om dagens forskningsläge (Evans & Kowanko, 2000). Ytterligare en anledning med att 

använda sig av en litteraturstudie är en bred kunskapsbas kan erhållas på ett tidseffektivt sätt (Haraldsson, 

2011). Författarnas ambition med litteraturstudien är framförallt att skapa en tillräcklig informationsgrund 

för att kunna föra en intressant och givande diskussion kring ämnet. Björklund och Paulsson (2012) lyfter 
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vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till det studerade skrifterna och värdera materialets 

tillförlitlighet då det kan ha framarbetats i ett annat syfte.  

I ett initialt skede samlades därför information om hur den svenska elmarknaden fungerar och hur de 

finansiella flödena sker mellan olika nätägare. Därefter undersöktes regelverken som omfattar elnätsägare 

med fokus på beräkningsmetodiken bakom fastställandet av intäktsramen och Ei:s incitamentsstruktur. 

Bakgrunden avslutades med att undersöka troliga utvecklingar på elmarknaden och vilken konsekvens de 

skulle potentiellt kunna ha på nätägarens verksamhet och intäktsinhämtningsförmåga. Sedan utfördes en 

fördjupad studie inom alternativa tariffstrukturer samt en redogörelse om vilka mål som en lokalnätstariff 

syftar till att uppnå. Vidare gjorde en teoretisk genomgång över priselasticitet för el och effekt och 

lastförflyttningsförmåga för att undersöka vilken effekt de nya tariffportföljerna kan tänkas ha. Ett 

integrativt synsätt användes i detta skede, vilket innebär att tidigare forskning sammanställs från vilket 

slutsatser kan dras (Whittemore & Knalf, 2005).  

Information till det teoretiska ramverket inhämtades primärt via två källor; vetenskapliga artiklar i 

databaser och konsultrapporter. För att finna de vetenskapliga artiklarna användes databaserna Scopus 

och Google Scholar. I syfte att hämta information om tariffstrukturer användes kombinationer av 

sökorden power distribution tariffs, electrical tariffs pricing, tariff economics samt tariff design. För att hämta 

information om elens priselasticitet användes sökord såsom Load management price signals, electricity price 

elasticity, demand response price signals/tariff design. Konsultrapporter användes då många av Ei:s och andra 

aktiva aktörer i elbranschen, exempelvis Elforsk, anlitar konsulter för att utreda intressanta och aktuella 

frågeställningar. Det har lett till att en stor del av den publikation som finns om tariffutformning i Sverige 

är just konsultrapporter, vilket enligt Corcoran och McLean (1998) är en konsekvens av den 

samhällsutveckling som skett. Lekvall och Wahlbin (2001) poängterar vikten av att kritiskt granska just 

konsultrapporter, då ett av syften är leverera önskvärda resultat till kund och därmed finns en risk att 

resultaten förskönas. I huvudsak har konsultrapporter används i bakgrunden.  

6.3 Fallstudie 

En fallstudie valdes som metodik då det möjliggör att ett objekt kan studeras i detalj utan att systemets 

komplexitet blir för betydande (Baxter & Jack, 2008). Vidare påpekar Baxter och Jack (2008) att det är 

vanligt ett endast ett objekt ingår i fallstudien vilket resulterar att mer energi kan läggas på att förstå hur 

omgivningen påverkar objektet och konsekvenserna av de interaktionerna. Med hänsyn till detta studeras 

en begränsad mängd av Ellevio ABs kunder för att kunna utveckla och utvärdera konsekvenserna av olika 

nättariffer. För att förstå fallet grundligt och från flera synvinklar poängterar Yin (2013) vikten av att 

begränsa fallstudiens omfattning. Ett sätt att begränsa omfattningen och möjliggöra konsekvensanalyser 

är att tillämpa olika scenarios som påverkar systemet på ett visst sätt (Ramirez et al., 2015). Med denna 

bakgrund används framförallt scenariometodik för att undersöka tariffportföljens prestanda i en 

förändrad elmarknad, för mer information om detta se 6.6 Analysmetodik.  

6.3.1 Användning av big data 

Analyserna i denna fallstudie förlitar sig till stor del på egna resultat baserat på mätdata som samlats in av 

Ellevio under drygt ett års tid. Användandet av s.k. big data har växt lavinartat de senaste åren inom 

forskarvärlden och är en lämplig metodik för att studera kundbeteenden (Bhatnagar & Srinivasa, 2013). 

Denna mätdata är inhämtad från c:a 14000 anläggningar och innefattar information om energianvändning, 

utomhustemperatur och kundinformation så som tarifftyp, säkringsstorlek och fasantal. Mätpunkterna är 

tagna med timvis upplösning i enlighet med timmätningsreformen (Riksdagen, 2012). Detta innebär att 

antal mätpunkter med avseende på tiden är drygt 10 000 och antal anläggningar c:a 14 000 vilket ger ett 

dataset baserat på 140 miljoner mätningar. För att kunna hantera och analysera stora mängder data 

behöver relevanta metoder tillämpas och exempel på sådana metoder är regressionsanalys, statistiska 
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analyser och tidsserieanalyser (Brown et al., 2011). En svaghet med att använda sig av stora datamängder 

för analyser är risken att dra slutsatser kring mönster som inte nödvändigtvis existerar, då den stora 

mängden data kan göra att resultat som pekar i flera olika riktning existerar och att dessa resultat 

analyseras selektivt (White & Breckenridge, 2014). 

6.3.2 Bearbetning av insamlade mätdata 

Då insamlad mätdata låg till grund för de analyser som genomfördes gjordes bedömningen att det var 

centralt att uppnå en god kvalitet på använd mätdata. Att rensa mätdata från avvikelser är ett 

fundamentalt första steg i en big-data analys för att säkerställa en god kvalité på resultatet (Kapdoskar et 

al. 2015). Därför gjordes vissa behandlingar för att förbättra kvaliteten. Först och främst eliminerades 

anläggningar som saknade många mätvärden. Detta gjordes utifrån två kriterier; totalt antal saknade 

mätpunkter för anläggningen och den längsta sammanhängande följd med saknade mätpunkter för 

anläggningen. Om något av dessa kriterier överskred ett valt gränsvärde eliminerades anläggningen. Då 

många anläggningar saknade mätpunkter så fick en avvägning göras mellan hur stora brister i mätpunkter 

som kunde tolereras och hur många anläggningar som skulle finnas kvar i datasetet.  

Många av dem anläggningar som fanns kvar efter första gallringen saknade fortfarande mätpunkter, vilket 

inte är önskvärt med avseende på att energianvändningen under varje timme kan vara relevant, beroende 

på tariff. Därför tillämpades två metoder för att ersätta dem saknade mätpunkterna. Det första var 

interpolering respektive extrapolering, beroende på var i tidsserien luckan existerade. Denna metod 

tillämpades på alla mätpunkter där mätdata saknades i en eller två timmar i följd. Saknades mätdata för 

fler än två timmar i följd hämtades mätvärden för samma timme på dygnet, men med ett eller flera dygns 

förskjutning.  

Vidare måste insamlad mätdata anpassas mot Ellevios hela kundbas för att erhålla representativa 

tariffintäkter. Detta gjordes genom att för varje redovisningsenhet skala upp varje anläggningssort från 

använd mätdata till motsvarande antal i Ellevios hela kunddatabas. De mest betydande tarifferna, se tabell 

7, skalades upp på säkringsstorleksnivå samt att de övriga aggregerades för att bibehålla en statistisk 

signifikans. För att säkerställa att ovanstående steg resulterade i ett realistiskt urval av anläggningar 

kontrollerades överförd energimängd samt fasta och rörliga intäkter mot fakturerade värden.  

6.4 Använda tariffkonstruktioner 

 I det teoretiska ramverket har det konstaterats att det finns en betydande mängd potentiella 

elnätstariffskonstruktioner. Som stöds av Lydén et al. (2011) och Ek & Hallgren (2012) bör en tariff 

innehålla en komponent som är effektbaserad för att erhålla en god kostnadsriktighet och skicka 

önskvärda prissignaler till slutkonsument. Vidare så testas en ren tidstariff, vilket motiveras av två saker. 

Faruqui et al. (2010) menar att enkelheten med en sådan tariff är fördelaktigt ur ett kundperspektiv samt 

att tabell 10 påvisar att även tidstariffer kan ge en betydande topplastreducering. Författarna önskade även 

ha en alternativ tariff gentemot de effektbaserade för benchmarking, varvid det var önskvärt att ha en ren 

tidstariff som alternativ. Se tabell 11 för en översyn över vilka tariffer som valdes.  
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Tabell 11. Uppbyggnaden av de använda tariffstrukturerna. 

Namn Beskrivning 

Årlig effekttariff Består utav tre komponenter: 
1. En fast avgift 
2. En överföringsavgift 
3. En effektbaseradavgift baserad på löpande 12 månaders högsta 
noterade förbrukning 

Månatlig effekttariff Består utav tre komponenter: 
1. En fast avgift 
2. En överföringsavgift 
3. En effektbaseradavgift baserad på den senaste månadens högsta 
noterade förbrukning 

Tidstariff med 
effektkomponent 

Består utav tre komponenter: 
1. En fast avgift 
2. En överföringsavgift som är tidsberoende 
3. En effektbaseradavgift  

Tidstariff Består utav två komponenter: 
1. En fast avgift 
2. En överföringsavgift som är tidsberoende 

Hybridtariff Består utav tre komponenter: 
1. En fast avgift 
2. En överföringsavgift som är tidsberoende 
3. En effektavgift som är tidsberoende och är baserade på den 
senaste månadens högsta noterade förbrukning.  

 

6.5 Förfarandet vid framarbetandet av prislistor 

Processen att framarbeta de slutgiltiga prislistorna för varje tariffstruktur visualiseras i figur 19. Metodiken 

är iterativ med tydliga kravställningar på de olika delmomenten för att dels leverera realistiska alternativ, 

dels uppnå goda resultat vid jämförande skeden. Momenten i figur 19 genomfördes enskilt för varje 

tariffalternativ, även om vissa uppenbara synergier finns mellan olika strukturer.  
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Figur 19. Förfarandet vid fastställandet av prislistor för de olika tariffstrukturerna. 

 

6.6 Analysmetodik  

För analyserna som berör en ökad penetration av elfordon och introduktion av mikroproduktion används en 

scenarioanalysansats då författarna önskade att tonvikten låg på jämförelsen mellan olika tariffstrukturer 

snarare än en analys av det mest troliga utfallen av dessa osäkerheter.  

En scenarioanalys innebär att flera tänkbara scenarier beskrivs och en analys görs för varje tänkbart 

scenario (Schnaars, 1987). Förespråkare menar att det är mycket mer rimligt att presentera möjliga 

framtida scenarier än att försöka förutspå vad som faktiskt kommer att hända i framtiden (ibid.). Schnaars 

(1987) poängterar också att innehållet i en scenarioanalys ska fokuseras på själva osäkerheten, d.v.s. den 

huvudsakliga osäkerheten är det som ska variera i mellan de olika scenarierna. Dessutom är det viktigt att 

antalet variabler inte blir för stort, utan att några få, lättidentifierade men samtidigt svårprognosticerade 

variabler finns för att scenarioanalysen ska fungera bra. (ibid.)  

För scenariokategorierna Ökad penetration av elfordon och introduktion av mikroproduktion körs tre scenarion. 

Denna scenariometodik kallas för Multiple Scenarios där författarna har valt en Multiple Coverage Strategy 

(Schnaars & Ziamou. 2001). Det innebär att en prognos under- och överskattas för att på så sätt skapa en 

uppfattning om alternativa utfall av prognosen (ibid.).  

1. Ett baseline-scenario. I de båda kategorierna representerades detta fall av nuvarande situation.  
2. Ett realistiskt-scenario som baserades på prognoser om penetration för de båda teknikerna, 

nedan kallat för realistiskt scenario. 
3. Ett överskattnings-scenario, hädanefter benämns det för optimistiskt scenario.  

Kund-

segmentering 

Första utkast av prislistor. 

Krav: Samma intäkter som 

nuvarande tariffstruktur och 

prislista 

Kontrollera 

kostnadsriktigheten 

Krav: God kostnadsriktighet 

Kontrollera att 

kostnadsförändringen för hela 

kundgrupper inte blir allt för 

betydande  

Mål: Små avvikelser 

 

Acceptera prislistan 

 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 
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6.6.1 Genomförandet av kundsegmentering 

Som tidigare beskrivet i avsnitt 2.4.1 och avsnitt 4.5 är sammanlagringseffekter ett essentiellt element att 

beakta vid prissättningsögonblicket. Därav kommer kundsegmenteringen bestå utav vilken grad av 

sammanlagring de olika kundgrupperna har gentemot nätets belastning. Andra faktorer är total överförd 

el och maximalt uttagen effekt. Se tabell 12 för författarnas resonemang kring de olika faktorerna.  

KPI är ett försök av författarna att spegla kundgruppens genomsnittliga förbrukningskaraktär och 

beräknas enligt formeln nedan; 

𝐾𝑃𝐼 =
𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

[𝑘𝑊]

[𝑀𝑊ℎ]
  

 

Tabell 12. Huvudparametrar rörande kundernas belastningsegenskaper. Kommentarer om dessa samt en förklaring 
om vilka kostnader de orsakar för Ellevio. Lägger grunden inför kundsegmenteringen genom att identifiera relevanta 
parametrar att undersöka djupare. 

Parametrar  Kostnad för Ellevio Kommentar 

Mängd överförd el Rörlig och beror på 
överföringsföringsförluster, 
vilket är direkt kopplat mot 
mängden överförd el. 

Överföringsförlusterna är 
samma för alla kunder och bör 
slå mot kundmassan på samma 
sätt. Därav bör mängd överförd 
el inte vara grundande för 
kundsegmenteringen.  

Uttagen effekt Fast kostnad och uppkommer 
på grund av investeringar i nät 

Approximeras som linjär och 
bör därmed inte vara grundande 
i en kundsegmentering (Ellevio, 
2016b).  

Sammanlagringseffekter Reducerad fast kostnad då 
dimensioneringsstorleken på 
nätet minskas och bör därmed 
gynna kunder vars lastprofil 
avviker från nätets 
totalbelastning. 

Undersöks genom att analysera 
korrelationen mellan 
kundgruppens lastprofil och 
nätets belastning. Detta görs vid 
tillfällen som är avgörande för 
dimensioneringen av nätet, 
vilket antas vara under de tre 
kallaste dagarna förra året.  

Som tidigare poängterat ska ellagen bland annat vara icke-diskriminerande vilket i realiteten innebär att 

kunder ska kunna välja fritt bland dem tariffer som erbjuds. Därmed måste kundsegmenteringen grundas 

i konkreta urvalskriterier. Vidare är ett mål med tariffportföljen att den ska vara enkel så kunderna kan 

förstå den. Det innebär att de konkreta kraven inte får vara allt för tekniska utan de ska vara enkla att 

förstå. Med den bakgrunden väljer författarna att dela in kunderna efter säkringsstorlek.  

Utvärdering av korrelationen mellan kundgrupper och nätets belastning analyserades med hjälp av 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient13 (PPMCC). Elton et al. (2009) menar att korrelationen 

mellan två populationer kan beräknas genom kovariansen och detta används flitigt som metod inom 

portföljteori. Därför bedömdes det vara en passande metod även i denna studie. Kovariansen beräknas 

enligt formlen nedan (Devore, 2015): 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸((𝑋 − µ𝑋)(𝑌 − µ𝑌)) 

                                                      

13 Engelsk term är Pearson product-moment correlation coefficient 
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Där: 

𝑐𝑜𝑣 = 𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑋 𝑜𝑐ℎ 𝑌 

𝐸 = 𝑉ä𝑛𝑡𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

 

PPMCC ett normaliserat värde på kovariansen och beräknas genom formlen (Devore, 2015):  

𝜌(𝑋,𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

Där: 

𝜌 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑐𝑜𝑣 = 𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑋 𝑜𝑐ℎ 𝑌 

𝜎𝑋 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑋 

𝜎𝑌 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑌 

Standardavvikelsen för PPMCC beräknades via en Fischer z-transformation då PPMCC inte genererar en 

normal distribution. Först överfördes varje ρ-värde till ett z-värde genom följande formel: (Garcia, 2010) 

𝑧 = 0.5 ∗ ln (
1 + 𝜌

1 − 𝜌
)  

Därefter kan standardavvikelsen för z värdet beräknas enligt formeln (Garcia, 2010) 

𝑆𝐸𝑋 =
1

√𝑛 − 3
 

Där 

𝑆𝐸𝑋 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 

𝑛 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

I rapporten används ett konfidensintervall på 95 %. Slutligen kan konfidensintervallet i z-dimensionen 

överföras tillbaka ρ-dimensionen. (Garcia, 2010)    

Utöver att ovan beskrivna metodik att spegla kundgruppers förbrukningskarakteristik så beräknades 

en ratio, som hädanefter benämns KPI, mellan uttagen effekt och överförd energi. En hög ratio bör 

rimligen innebära kostnadsökningar vid ett byte till en kapacitetseffektiv tariffportfölj.  

𝐾𝑃𝐼 =
𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

[𝑘𝑊]

[𝑀𝑊ℎ]
  

 

6.6.2 Ökad penetration av elfordon 

Allokeringen av antalet elfordon gjordes genom att jämföra antalet hushåll i de olika 

redovisningsområdena med totalt antal hushåll i Sverige. Med det följde ett antagande om att 

elbilspenetrationen är homogent fördelat i Sverige. Vidare så antogs det att ett hushåll maximalt kommer 

att investera i ett elfordon, vilket kan göras genom att det i snitt finns ungefär en bil per hushåll i Sverige 

(SCB 2015; SCB 2016). Marknadsandelarna mellan Nissan Leaf och Tesla Model S antas ligga på en 

jämförlig nivå relaterat till dagens situation och antas därmed vara 50/50%. I genomsnitt kör en svensk 

personbil 1 220 mil årligen, vilket motsvarar ungefär 33,5 km/dag (Trafikanalys, 2015). Sannolikheten för 
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när laddningen sker fås ur analysen gjord av Grahn et al. (2013), se figur 9. Grahn et al. (2013) analys 

bygger på en laddningseffekt om 2,3 kW, vilket innebär att sannolikheten att laddningen startar en timme 

är grafens värde delat på just den effekten. Grahn et al. (2013) sannolikhetskurva justerades så att 

medelförbrukningen och laddningsmängden låg på motsvarande nivåer. Vidare så testades de båda 

scenariona under optimalladdning, kallat för timer, vilket innebär att laddning endast sker under låglasttid. 

Detta gjordes då det är troligt att de kapacitetseffektiva tariffportföljerna bör uppmuntra till ett sådant 

beteende. Ellevio har, som tidigare nämnt, cirka 908 000 kunder vilket utgör cirka 21 % av det svenska 

bostadsbeståndet (SCB,2016). På grund av fysiska begränsningar med laddutrustning såsom krav på 

säkringsstorlek och plats antogs det att lägenhetskunder inte laddar sin elbil via egen servis och därmed 

påverkar de inte sin egna förbrukningsprofil. Av Ellevios totala kundstock är 64,7 % lägenhetskunder. 

Allokeringen av antalet elbilar som ägs av icke-lägenhetskunder presenteras i tabell 13 under antagandet 

av homogent fördelning.  

 

Tabell 13. Fördelningen av antalet elbilar i de olika lokalnätsområdena. 

Område Andel elbilar 

Dalarna-Södra Norrland 20 % 

Västkusten 25,4 % 

Västra Svealand – Västergötland 26,5 % 

Storstockholm 28,1 % 

I tabell 14 presenteras det uppskattade penetrationen för elbilar i Sverige. 

Tabell 14. Översikt över de två scenario gällande elbilspenetrationen i Sverige.  

Scenario Elbilar Sverige Elbilar hos Ellevios 
kunder 

Elbilar hos Ellevios 
kunder [exkl. Lgh] 

Realistisk (Ståhl et al. 
2014) 

400 000 84 000 30 000 

Optimistisk  1 000 000 210 000 74 000 

 

6.6.3  Introduktion av mikroproduktion 

Som nämndes i kapitel 2.3.5. Introduktion av mikroproduktion så är solceller den mest omforskade källan till 

mikroproduktion och bedömdes vara av störst intresse. Därför fokuserades känslighetsanalysen kring 

mikroproduktion på framtida nyinstallation av solceller. Två scenarion utöver baseline-scenariot 

presenteras i tabell 15 nedan. Då ett realistiskt scenario är svårt att skapa, då det innebär mycket 

osäkerheter så väljs två scenarion baserat på tidigare utveckling (Friberg, 2015). Första scenariot innebär 

att den absoluta nyinstallationstakten är på en konstant nivå och det andra scenariot bygger på att den 

relativa installationstakten fortsätter, d.v.s. årlig dubblering av installerad effekt (Lindahl, 2015; Friberg, 

2015). Till ingången av 2020 kan totala installerade effekten beräknas utifrån dessa antaganden, vilket 

presenteras i tabell 15. Denna installerade räknas om till hur många anläggningar som finns hos Ellevios 

kunder baserat på samma metodik om bostadsbestånd som i 6.6.2 Ökad penetration av elbilar, och 

presenteras i tabell 15. 
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Tabell 15. Översikt över två scenarier gällande mikroproduktion. 

Scenario Storlek på 
anläggning [kW] 

Total installerad 
effekt i Sverige [MW] 

Anläggningar hos 
Ellevios kunder 
[antal] 

Konstant nyinstallation 3 260 18 200 

Ökad nyinstallation 3 2 320 162 400 

 

I ett första steg skapades teoretiska effektkurvor för en given solcellsanläggning, för att dessa sedan skulle 

kunna appliceras på en viss mängd kunders lastkurvor. För att ta fram dessa teoretiska effektkurvor 

gjordes en rad antaganden och förenklingar; 

 Installerad effekt solceller var 3 kW och oberoende av hushållets energiförbrukning och 
säkringsstorlek.  

 Från solpanelernas installerade effekt bortfaller 22,7 % i förluster, bestående av en uppskattad 
förlust om 10 % i kablar och inverter, samt en schablonmässigt beräknad förlust om 14,7 % för 
temperaturberoende verkningsgradminskning och reflektion (Joint Research Centre, 2016). 

 Placering på hustak med 35° lutning i sydlig riktning. 

 Modellen är förenklad på så sätt att ingen hänsyn tas till att direkt solinstrålning inte träffar 
panelen under tidiga respektive sena timmar av dagen, men att den uppmätta instrålningen är 
mätt på horisontell markyta, d.v.s. åtkomligt från direktstrålning från alla riktningar. Resultatet 
blir att solcellerna ger något högre effekt än realistiskt på under tidiga och sena timmar, men lite 
mindre mitt på dagen eftersom den totala elproduktionen under hela dagen är densamma. 

Data för den totala irradiansen hämtades med timvis upplösning för en mätpunkt inom respektive 

nätområde, från SMHI:s databas STRÅNG (SMHI, 2016a). För att omvandla denna instrålande 

medeleffekt till vilken elektrisk effekt den skulle kunna ge upphov till beräknades en omvandlingsfaktor 

enligt följande: 

∑ 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 1 å𝑟 𝑝𝑒𝑟 1 𝑘𝑊 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 [
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊 ∗ å𝑟
]

∑ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 1 å𝑟 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ å𝑟
] 

= 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [
𝑚2

𝑘𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑
] 

Den teoretiska elproduktionen under 1 år för en given anläggning beräknades med hjälp av 

räkneverktyget PVGIS som Joint Research Centre (2016) tillhandahåller, och enligt ovan nämnda 

förutsättningar. Denna omvandlingsfaktor som erhölls användes för att omvandla den instrålade 

energimängden under varje timme till förväntad producerad el per timme per installerad kapacitet 

solpanel enligt följande: 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∙ ℎ
] ∙

𝑚2

𝑘𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑

= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 [
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 ∙ ℎ
] 

Genom dessa beräkningar så erhölls en tidsserie med realistiska data över producerad elektrisk effekt över 

hela mätperioden, med avseende på variationer i solinstrålning över året på den geografiskt aktuella 

platsen. Dessa effekter subtraherades från de aktuella kundernas befintliga lastkurvor för att skapa de nya 

lastkurvorna som är beroende av mikroproduktionen. 

En trivial granskning av produktionens effektkurvor visade att en liten mängd el produceras under 

vintermånaderna, medan relativt mycket el produceras under sommarmånaderna. Därför behövde 
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simuleringsmodellen för nättarifferna anpassas så att en kund både kan debiteras för den last de utgör på 

nätet och för den nätnytta de bidrar till under sommarhalvåret. Nätnyttan är sedan tidigare analyserad av 

Ellevio, och tariffer för ersättning till kunder för nätnyttan presenteras i tabell 16 nedan. 

Tabell 16. Produktionsersättning för nätnytta 

 Fast 
elnätsavgift 

Produktionsersättning 
mån-fre, 06-22, Nov-Mar 
exkl helgdagar 

Produktionsersättning 
Övrig tid 

Dalarna & södra 
Norrland 

0 4,1 öre/kWh 3,3 öre/kWh 

Stockholm 0 3,5 öre/kWh 2,7 öre/kWh 

Västkusten 0 5,4 öre/kWh 4,5 öre/kWh 

Västra Svealand & 
Västergötland 

0 5,5 öre/kWh 4,7 öre/kWh 

 

6.6.4 Tariffmodellens känslighet för temperaturfluktuationer på årsbasis 

För att göra en känslighetsanalys med avseende på temperaturfluktuationer behövde lastkurvan justeras 

med avseende på temperatur. Då relationen mellan energianvändning och utomhustemperatur var okänd, 

valdes regressionsanalys som metod för att approximera förhållandet mellan dessa två variabler, vilket just 

regressionsanalys lämpar sig mycket bra till (Freund et al., 2006). Genom att ta fram regressionslinjen som 

approximerar Ellevios kundgruppers elanvändning med avseende på temperaturen så kunde en 

känslighetsanalys relaterad till detta senare genomföras genom att justera kunders lastkurvor enligt detta 

samband. Den mätdata som användes för regressionsanalysen var uppmätt temperatur och uppmätt 

medeleffekt för varje timme och kund under november och december, då dessa var de enda månader som 

hade mätdata från två år. Vissa kundgrupper sållades bort då dessa bedömdes kunna ha annan 

uppvärmningskälla än el, och därmed inte ha samma temperaturberoende elanvändning. Dessa grupper 

var kunder med lägenhetstariff, 1-fasanslutning samt 16-amperes huvudsäkring. Dessa kunder kommer då 

inte heller få lastkurvan justerad p.g.a. temperaturfluktuationer av just den anledningen att det beroendet 

antas inte existera. För att minimera inverkan av kundernas beteendebetingade elanvändning så användes 

enbart mätvärden från timmarna 00-06, då majoriteten av elanvändningen sannolikt går till uppvärmning. 

Dessutom så summerades mätvärdena under dessa timmar till en medeleffekt och medeltemperatur för 

varje natt. 

Baserat på dessa mätvärden så kunde en förändring i nattmedeltemperatur och förändring i 

nattmedeleffekt beräknas baserat på varje specifik veckodag under 2014 respektive 2015. Exempelvis 

jämfördes medeleffekten och medeltemperaturen för första måndagen i november 2014 med första 

måndagen i november 2015. En förenkling gjordes då energianvändningen för uppvärmning antas vara 

linjärt beroende av utomhustemperaturen, så sambandet approximerades till en linje 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 där 

𝛽1 är den intressanta variabeln som visar hur mycket energianvändningen ökar när temperaturen 

minskar. Detta gjordes med hjälp av minsta kvadrat-metoden, som är vanlig att använda i detta syfte 

(Freund et al., 2006). När 𝛽1 är bestämd kan olika lastförändringar bestämmas för de aktuella kunderna 

för olika nivåer av temperaturfluktuationer och detta användes som bas för känslighetsanalysen.  

I syfte att verifiera regressionsanalysen som metodval gjordes en korrelationsanalys genom att bestämma 

determinationskoefficienten 𝑟2. Denna koefficient anger hur väl variationerna i den beroende 

variabeln, som i detta fallet är förändring av medeleffekt, kan förklaras genom variationer i den 
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oberoende variabeln, som i detta fallet förändring av temperatur (Freund et al., 2006). Med andra ord 

kan determinationskoeffecienten ange hur väl regressionslinjen stämmer in på använd mätdata (ibid). 

Determinationskoefficienten beräknades med hjälp av MatLab för respektive regressionslinje enligt 

följande formel; 

𝑟2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2𝑛
𝑖=1

 

𝑦𝑖 = 𝑚ä𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 

�̂�𝑖 = 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 

�̅�𝑖 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 

För att påverka lastkurvorna med hjälp av den koefficient som beräknades behövde flera antaganden 

och förenklingar göras för att hålla komplexiteten på en rimlig nivå. Dessa presenteras nedan: 

 Effektförändringen som en funktion av temperaturförändringen antogs vara samma för alla 

hushåll, och därmed oberoende av vilken hustyp och typ av eluppvärmning som olika kunder 

har. Detta bedömdes ha mindre betydelse vid analyser av hela systemet och Ellevios intäkter, 

medan det kan ha större betydelse på kundnivå. 

 Effektförändringen som en funktion av temperaturförändringen antog vara konstant över 

uppvärmningssäsongen, och därmed oberoende av att vissa uppvärmningskällor kan ha olika 

verkningsgrader under säsongen. 

 Uppvärmningssäsongen för de olika avräkningsområdena sätts enligt tabell 17, med hjälp av 

data från Rohdin (2014). Det är under uppvärmningsperioden som variationer i temperatur 

påverkar energianvändningen. 

Tabell 17. Uppvärmningsperioder 

 Dalarna och 

södra Norrland 
Svealand och 

västra Götaland 
Västkusten Stockholm 

Uppvärmningsperiod 1 sept – 1 maj 15 sept – 15 apr 15 sept – 15 apr 15 sept – 15 apr 

 

Under uppvärmningsperioderna modifierades lastkurvorna genom att regressionskoefficienten 𝛽1 

multiplicerades med olika potentiella temperaturvariationer och denna förändring i effekt lades till de 

uppmätta timvärdena som användes. De temperaturvariationer som valdes att undersökas baserades på 

okulärbesiktning av data över variationer av vinterns medeltemperatur för 35 mätstationer i Sverige de 

senaste 55 åren. Denna data presenteras i figur 20. De temperaturvariationer som valdes att 

undersökas var -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 °C. 
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Figur 20. Medelvärden av vinterns medeltemperatur. Modifierad bild från SMHI (2016b). 

6.6.5 Uppskattning av kundens lastförflyttningsförmåga  

Som kan urskiljas ur tabell 9 och tabell 10 finns en stor spridning i uppskattad förmåga för 

slutkonsumenter att reagera och anpassa sig efter prissignaler på elmarknaden. Swinson et al. (2015) 

påpekar dock att graden av lastförflyttning beror primärt på två saker, dels penetreringsgraden av smart 

teknik, dels vilken förändring i mänskligt beteende prissignalerna kan ge. Författarna uppskattar att båda 

dessa faktorer är av långsam karaktär och att lastförflyttningseffekterna på kort sikt kommer vara 

begränsade, vilket även stöds av Bartusch et al. 2014. Målet med tariffportföljen är att intäktsmassan ska 

vara konstant före och efter införandet. Då ingen kundspecifik elpriselasticitet finns antags det att den är 

samma över alla kundsegment. Innebörden är att den totala elförbrukningen på kundnivå kommer vara 

konstant. 

Faruqui och Sergici (2009) visar att en majoritet av alla lastflyttningsprogram av typen ToU och CPP har 

en korselasticitet på el i intervallet 4-11%. Hobman et al. (2016) hävdar även att effekterna av ett program 

minskar då det skalas upp till att innefatta hela kundbasen. Med den bakgrunden antas 

korspriselasticiteten14 vara 4 % för Ellevios småkundsegment gällande tariffer med ett ToU element, se 

kapitel 4.3.1. 

Rörande kundernas lastförflyttningsvilja under en effektbaserad prissättning faller begreppet 

korspriselasticitet sönder. De experimentella försöken till att uppskatta lastförflyttningsförmågan 

initierade av en effektbaseradprissättning tyder att den högsta effekttoppen kapas med 12 % respektive 8 

% under sommar- respektive vintermånader. Detta ligger även i linje med vad som användes i en liknande 

analys av Helbrink et al. (2015). Se tabell 18 för en summering av hur kundernas lastförflyttningsförmåga 

varierar mellan de olika tariffkonstruktionerna.  

  

                                                      

14 Definieras som kundens vilja att flytta last från höglast- till låglastperioder. 
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Tabell 18. Lastförflyttningseffekter på grund av förändrad prisbild för de olika tariffkonstruktionerna.  

Tariff Laststyrning 

Årlig effekttariff Reducerad effekttopp med: 
8 % under vintermånader 

Månatlig effekttariff Reducerad effekttopp med: 
8 % under vintermånader 
12 % under sommarmånader 

Tidstariff 4 % av energianvändning flyttas från höglast- till 
låglastperioder 

Tidstariff med effektkomponent Reducerad effekttopp med: 
8 % under vintermånader 
12 % under sommarmånader 
Korspriselasticitet på 4 % mellan höglast- och 
låglastperiod.  

Hybridtariff Reducerad effekttopp med: 
8 % under vintermånader 
12 % under sommarmånader 
Korspriselasticitet på 4 % mellan höglast- och 
låglastperiod. 

 

För att undersöka hur priselasticiteten påverkar intäkterna genom den incitamentsstruktur som Ei har 

implementerat gjordes en rad antaganden och förenklingar. Detta då fokus var att bestämma 

storleksordningen för incitamentet, för att dels se om det ger någon betydande påverkan på intäktsramen 

som bör tas i beaktande och dels för att kunna värdera styrkan i incitamentet. Med tanke på den spridning 

som finns i studier kring priselasticitet för effekt och elanvändning så bedöms förenklingarna ha mindre 

betydelse. 

Lastförflyttningen som simulerades för kunderna baserades på ett approximativt genomsnitt av siffrorna i 

tabell 18. Samtliga timvisa effekter under ett år minskades med 10 % för respektive kund, för att sedan 

fördela ut motsvarande energimängd jämnt över årets timmar, för att på vis uppnå en viss grad av 

lastförflyttning. Med hjälp av denna lastförflyttning beräknades storleksordningen på Ei:s 

incitamentsstrukturer. 
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras först en korrelationsanalys över kundgruppernas lastkurvor och nätets belastning för att se 

huruvida det finns något skäl att göra en djupare kundsegmentering. Därefter presenteras de potentiella tariffportföljernas 

prislistor och hur Ellevios intäktsströmmar skulle påverkas av dem. Vidare studeras kundernas kostnadspåverkan för de 

olika tarifferna, både på kundgrupps nivå och enskilda kunder. Slutligen visualiseras det hur intäkterna varierar i under 

temperaturfluktuationer samt de olika scenarierna – högre implementering av elbilar och solceller. 

För att öka läsvänligheten i detta kapitel kommer endast resultaten för lokalnätsområdet Dalarna – Södra Norrland att 

presenteras. Resultat rörande områdena Västra Svealand – Västergötland, Västkusten och Storstockholm är presenterade i 

bilaga 1, 2 respektive 3.  

7.1 Kundsegmentering 

En kundsegmentering gjordes direkt där lägenhetskunder behandlas som en egen grupp. Detta då de av 

erfarenhet sammanlagrar till stor grad samt att flera anslutningspunkter är kopplade till samma servis. 

Detta är allmänt vedertaget i branschen och stöds bland annat av Lydén et al. (2011) och Helbrink et al. 

(2015).  

I tabell 19 finns korrelationskoefficienterna för korrelationerna mellan kundgruppens lastkurva och nätets 

belastning beräknade för Dalarna – Södra Norrland. Alla grupper korrelerar måttligt till mycket starkt 

med nätets belastning och med den bakgrunden finns inga skäl till att göra ytterligare en djupare 

kundsegmentering. Liknande mönster uppvisades även för övriga områden.  

Tabell 19. Tabell över korrelationsfaktorer för de olika kundgrupperna och nätets belastning i området Dalarna - Södra 
Norrland. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3  

 PPMCC ÖG* UG** PPMCC ÖG UG PPMCC ÖG UG Antal 
anläggningar 

3x16 0,88 0,91 0,86 0,82 0,85 0,78 0,96 0,99 0,99 304 

3x20 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 419 

3x25 0,98 0,98 0,97 0,93 0,95 0,91 0,99 0,99 0,99 196 

3x35 0,90 0,95 0,80 0,77 0,88 0,57 0,98 0,99 0,96 31 

3x50 0,62 0,81 0,30 0,74 0,88 0,48 0,93 0,97 0,85 24 

3x63 0,87 0,94 0,75 0,83 0,91 0,67 0,95 0,98 0,90 30 

* Övre gräns 
** Undre gräns 

7.2 Framarbetad tariffportfölj och nyckeltal 

I tabell 20 presenteras prislistorna för de fem framarbetade tariffportföljerna för området Dalarna – Södra 

Norrland. Alla förslag är näst intill helt intäktsneutrala vilket innebär att de inbringar samma intäkter som 

befintlig tariffportfölj och prislista. 
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Tabell 20. Framarbetade förslag på alternativa tariffportföljer för Dalarna - Södra Norrland. Alla siffror är exklusive 
moms.  

Tariffstruktur Kundsegment Fast kostnad 
[Kr/månad] 

Kapacitetskostnad 
[Kr/kW] 

Energikostnad 
[öre/kWh] 

Årlig effekttariff Lägenhetskunder 64 25 3,2 

Övriga 64 55 3,2 

Månatlig 
effekttariff 

Lägenhetskunder 64 37 3,2 

Övriga 64 85 3,2 

Tidstariff Lägenhetskunder 64 0 HL*: 53 
LL**: 27 

Övriga 64 0 HL*: 63 
LL**: 32 

Tidstariff med 
effektkomponent 

Lägenhetskunder 64 37 HL*: 4 
LL**: 2,8 

Övriga 64 85 HL*: 4 
LL**: 2,8 

Hybrid Lägenhetskunder 64 HL*: 40 
LL**: 30 

HL*: 4 
LL**: 2,8 

Övriga 64 HL*: 95 
LL**: 70 

HL*: 4 
LL**: 2,8 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Låglasttid (Övrig tid) 

I figur 21 presenteras de förväntade intäktsströmmarna som uppkommer för varje tariffalternativ i 
Dalarna – Södra Norrland. Värdena i figurer och tabeller är normaliserade mot nuvarande intäkter. På 
grund av nuvarande struktur på tariffportföljen och det faktum att mer el konsumeras vintertid finns 
betydande skillnader i intäktsflödet mellan vinter- och sommarmånader. Detta är en egenskap som döljs i 
den normaliserade grafen vilket gör att exempelvis årlig effekttariff har approximativt konstanta intäkter 
över årets månader.  
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Figur 21. Förväntade intäktsströmmar för varje insamlad månad (November 2014 - December 2015) normaliserade mot 
nuvarande intäkter. Nuvarande intäkter har en typisk hängmattestruktur, vilket gör att till exempel Årlig effektavgift 
har en väldigt jämn intäktsström över mätperioden.  

I figur 22 visualiseras kostnadsriktigheten för de olika tarifferna utifrån de tre komponenterna, kundsär-, 

effektrelaterade- och rörligakostnader. Alla framarbetade tariffer med tre komponenter uppvisar en god 

kostnadsriktighet. Tarifferna vars struktur enbart innehåller två komponenter har av naturliga skäl svårt 

att uppnå samma kostnadsriktighet. Då syftet med tariffportföljerna är att de ska vara kapacitetseffektiva 

valde författarna att allokera hela kapacitetskostnaden till den rörliga inkomstkomponenten på tidstariffen 

(ToU). Detta var för att skicka tydliga prissignaler och ge stora incitament för kunder att flytta last från 

höglasttid- till låglasttid. Ett annat alternativ är att allokera kostnadsposten mer balanserat på de två övriga 

inkomstkomponenter och därmed få en tariff som är jämförbar med nuvarande tariffstruktur och 

prislista. Vidare för att testa hur kostnadsriktigheten påverkas under förändrade förhållanden beräknades 

den för några av extremfallen i scenarioanalyserna, se figur 23-25. De extremfall som användes var 

Optimistisk penetration av solceller, optimistisk penetration av elbilar och +4 graders temperaturavvikelse.   
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Figur 22. Kostnadsriktigheten för de olika tariffportföljerna i Dalarna - Södra Norrland. 
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Figur 23. Kostnadsriktigheten efter optimistisk penetration av solceller i Dalarna och Södra Norrland. 
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Figur 24. Kostnadsriktighet efter optimistiskt penetration av elbilar i Dalarna och Södra Norrland 
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Figur 25. Kostnadsriktighet vid +4 °C temperaturförändring i Dalarna och södra Norrland. 

I tabell 21 presenteras kostnadsförändringen för varje kundgrupp för de olika tariffportföljerna inklusive 

den framarbetade prislistan, se tabell 20. Även om tariffportföljen är intäktsneutral i sin helhet finns det 

viss förändring för de olika kundgrupperna, se tabell 21. Det finns även skillnader inom varje kundgrupp, 

se figur 26-30.  
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Tabell 21. Kostnadsförändring för varje kundgrupp för de olika tariffportföljerna. 

Tariff Lägenhet 

enfas 
Lägenhet 

trefas 
3X16 3X20 3X25 3X35 3X50 & 

3X63 
Årlig 
effektavgift 

6,2% 3,2% -1,6% 10,4% 5,4% -15,0% -35,5% 

Månatlig 
effektavgift 

5,5% 4,4% 0,2% 9,0% -1,4% -15,3% -40,5% 

Tidstariff 0,5% 2,5% 2,8% 1,1% -13,3% -10,0% -26,6% 

Tidstariff 
med 
effektavgift 

5,5% 4,4% 0,1% 9,1% -1,4% -15,3% -37,7% 

Hybridtariff 7,3% 4,2% -0,3% 10,3% -1,2% -16,4% -39,8% 

Antal [st] 149 1492 303 418 196 31 52 

KPI 
[kW/MWh] 

1,349 1,138 0,619 0,673 0,737 0,602 0,517 
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Figur 26. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för årlig effektavgift i 
Dalarna – Södra Norrland. 
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Figur 27. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för månatlig 
effektavgift i Dalarna – Södra Norrland. 
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Figur 28. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för tidstariff 
effektavgift i Dalarna – Södra Norrland. 
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Figur 29. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för ToU månatlig 
effektavgift i Dalarna – Södra Norrland. 
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Figur 30. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för trafikstrukturen 
hybrid i Dalarna – Södra Norrland. 
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7.3 Intäktsvariationer orsakade av implementering av elbilar 

I tabell 22 visas intäktsförändringen, dels på en aggregerad nivå, dels medelförändring för investerande 

kunder, för de två potentiella utfallen (realistiskt och optimistisk uppskattning) av investeringar i elbilar i 

området Dalarna – Södra Norrland. Nuvarande laddningsmönster är baserad på Grahn et al. (2013) studie 

som visar när laddningen sannolikt bör påbörjas. Författarna ansåg att det skulle vara intressant att se hur 

skillnaden blev om folk valde att ladda bilen under låglastperioden och därmed inte påverkar spetslasten 

vilket nedan benämns Timer. 

Tabell 22. Intäktsförändring under olika implementeringsgrad av elbilar. Visar dels förändring för hela företaget, dels 
på genomsnittlige investerande kund. Nuvarande laddningsmönster är baserat på Grahn et al. (2013) 
sannolikhetsstudie över när laddning sker i hemmet. Timer innebär att all laddning sker under låglasttimmar. 

Tariff 

Realistiskt scenario Optimistiskt scenario 

Nuvarande 
laddmönster 

Timer Nuvarande 
laddmönster 

Timer 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Nuvarande 
0,65 8,75 0,65 8,75 1,60 8,66 1,60 8,66 

Årlig effektavgift 
1,84 24,04 0,09 1,19 4,04 20,96 0,22 1,15 

Månatlig 
effektavgift 3,01 39,56 0,09 1,20 6,98 36,31 0,22 1,16 

Tidstariff 
1,14 15,11 0,91 12,10 2,79 14,61 2,23 11,69 

Tidstariff med 
effektkomponent 3,01 39,52 0,08 1,05 6,98 36,27 0,19 1,01 

Hybridtariff 
2,92 38,30 0,08 1,05 6,76 35,12 0,19 1,01 

7.4 Intäktsvariationer orsakade av mikroproduktion i form av solceller 

I tabell 23 presenteras resultat för hur Ellevios totala intäkter varierar beroende på vilken penetrationsgrad 

mikroproduktionen i form av solceller får. Tabellen visar också hur nätkostnaderna förändras för 

genomsnittlige investerande kund.  

Tabell 23. Intäkts- och kostnadsvariationer orsakade av olika penetreringsgrader för solceller. 

Förändringar i intäkter och kostnader 

 Tariffer ∆Tot intäkter 
realistiskt 
scenario 

∆Tot intäkter 
optimistiskt 
scenario 

∆Kostnad investerande 
kunder realistiskt scenario 

∆Kost investerande 
kunder optimistiskt 
scenario 

Befintlig -0,48% -4,24% -11,76% -11,80% 

Årlig effektavgift -0,12% -0,71% -1,91% -1,68% 

Månatlig 
effektavgift 

-0,18% -1,93% -4,08% -4,19% 

Tidstariff -0,43% -4,36% -8,70% -8,72% 

Tidstariff med 
effektkomponent 

-0,18% -1,93% -4,04% -4,15% 

Hybrid -0,16% -2,06% -3,60% -3,69% 
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7.5 Intäktsvariationer orsakade av temperaturfluktuationer 

I tabell 24 presenteras koefficienterna för regressionslinjen samt relevant data för de fyra olika områdena. 

Se figur 31 för hur elanvändningen beror utav temperaturskillnader för Dalarna – Södra Norrland. Värt 

att notera är att endast var 10:e punkt visas för att öka visualiseringsgraden. Att figurerna uppvisar en 

kolumnliknande struktur beror på att flera anläggningar använder samma mätstation för temperaturdata.  

Tabell 24. Data för regressionslinje 

 𝛃𝟎 𝜷𝟏 𝒓𝟐 𝒏 

Dalarna och Södra Norrland -0,0771 -0,0523 98,3% 42 000 

Västra Svealand -0,0339 -0,0933 98,5% 17 520 

Västkusten -0,0138  -0,0773 98,3% 55 920 

Stockholm -0,0111 -0,0510 98,2% 14 000 

 

 

Figur 31. Elanvändningens temperaturberoende för Dalarna och södra Norrland 

Tabell 24 visar hur känsliga de totala intäkterna är med avseende på förändringar i medeltemperaturen. 

Då Ellevios potentiella intäkter är fastställda av Ei under varje tillsynsperiod är det fördelaktigt att 

intäkterna varierar så lite som möjligt.  
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Tabell 25. Relativ förändring i intäkter beroende på temperaturavvikelser under uppvärmningssäsongen i Dalarna - 
Södra Norrland. 

        Temperatur- 
            avvikelse 

                        [°] 
 
Tariffalternativ            

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Nuvarande [%] 4,89 3,66 2,44 1,22 0,00 -1,16 -2,27 -3,30 -4,23 

Årlig effekttariff 
[%] 

2,87 2,15 1,43 0,71 0,00 -0,65 -1,26 -1,86 -2,43 

Månatlig 
effekttariff [%] 

3,17 2,38 1,59 0,79 0,00 -0,76 -1,50 -2,23 -2,93 

Tidstariff [%] 9,17 6,88 4,58 2,29 0,00 -2,20 -4,32 -6,34 -8,21 

Tidstariff med 
effektkomponent 
[%] 

3,17 2,38 1,59 0,79 0,00 -0,76 -1,50 -2,23 -2,93 

Hybridtariff [%] 3,26 2,44 1,63 0,81 0,00 -0,78 -1,55 -2,30 -3,03 

 

7.6 Påverkan av kundernas lastförflyttning på intäkterna 

Tidigare analyser har primärt behandlat befintlig kundmassa som statisk. Vid en potentiell implementering 

av en kapacitetseffektiv tariffportfölj kommer kundernas förbrukningsmönster förändrats i hopp om att 

maximalt effektutnyttjande reduceras. Tabell 26 visar intäktsförändringen mellan den dynamiska och 

statiska kundmassan som en konsekvens av implementeringen av de olika tarifferna. Betydande skillnader 

i intäkter betyder att kunderna reagerar kraftigt på förändringen.  

Tabell 26. Potentiell intäktsförändring som konsekvens av att de nya tarifferna ger incitament att ändra kundernas 
förbrukningsmönster. 

Tariffalternativ Dalarna & 
Södra Norrland 

Västergötland 
&Västra Svealand 

Västkusten Stockholm 

Årlig effektavgift -6,6% -7,0% -6,8% -5,6% 

Månatlig effektavgift -8,1% -8,7% -8,5% -7,2% 

Tidstariff -0,8% -0,9% -0,9% -0,7% 

Tidstariff med 
effektkomponent 

-8,1% -8,7% -8,5% -7,2% 

Hybridtariff -7,8% -8,5% -8,3% -6,9% 

 

Beräkningar har också genomförts med avseende på incitamentsstrukturerna som 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har implementerat där elnätsbolagen får tillgodoräkna viss del av 

kostnadsbesparingen som uppstår genom effektiviserat utnyttjande av elnätet. Den kostnadsbesparing 

som görs härstammar från minskade förluster i nätet mellan två tillsynsperioder. Av kostnadsbesparingen 

får företaget behålla hälften i sin intäktsram. Ekvation (1) från kapitel 2.3.2 – Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och incitamentsstruktur används för att beräkna påverkan på intäktsramen, vilket presenteras i 

tabell 27. 
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Tabell 27. Förändring av intäktsram som följd av energimarknadsinspektionens första incitamentsstruktur och 
kunders lastflyttningsförmåga. 

Område  Minskning 
av förluster 
[%] 

Nettoförändring 
intäktsram 
[tkr/år] 

Dalarna & Södra Norrland 6,0 % 470 

Västra Svealand & Västergötland 
 

4,0 % 550 
 

Västkusten 5,3 % 760 
 

Stockholm 5,2 % 1 700 

Totalt  3 480 

 

Den kostnadsbesparing som görs i incitamentsstruktur nummer två härstammar från minskade 

kostnadern för överliggande- och närliggande nät mellan två tillsynsperioder. Hur stor del av denna 

kostnadsbesparing som får behållas i intäktsramen avgörs av medellastfaktorn. Alltså finns det två 

påverkningsbara variabler i incitamentet som leder till ökad intäktsram. Om lasten på nätet kan jämnas ut 

kan kostnaderna för över- och närliggande nät minskas, samtidigt som medellastfaktorn då ökar, vilket 

leder till att en större del av kostnadsbesparingen får behållas. 

Ekvation (2) från kapitel 2.3.2 – Energimarknadsinspektionens föreskrifter och incitamentsstruktur 

används för att beräkna påverkan på intäktsramen, vilket presenteras i tabell 28. I tabellen ska 

nettoförändringen tolkas som hur mycket av kostnadsbesparingen som får behållas i intäktsramen. 

Tabell 28. Förändring av intäktsram som följd av energimarknadsinspektionens andra incitamentsstruktur och 
kunders lastflyttningsförmåga. 

Område  Medellastfaktor 
[%] 

Nettoförändring 
intäktsram 
[tkr/år] 

Dalarna & Södra 
Norrland 

Befintlig 39,5 770 
 Ny 42,1 

Västra Svealand & 
Västergötland 
 

Befintlig 43,2 1 250 
 Ny 45,9 

Västkusten Befintlig 41,9 1 350 
 Ny 44,6 

Stockholm Befintlig 52,0 3 080 

Ny 54,7 

Totalt   6 450 
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8 Analys 

I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats i kapitel 7. Strukturen följer frågeställningarna där avsnitt 8.1-8.4 

är kopplade till rapportens tre första frågeställningar. Analysen avslutas med en sammanfattning där alla faktorer vägs 

samman och bygger på den presenterade analysmodellen i kapitel 5.  

8.1 Kapacitetseffektiva tariffalternativ för ökad kostnadsriktighet 

Tariffer med tre komponenter uppvisar en mycket god kostnadsriktighet för rådande situation på 

marknaden, se figur 22. Eventuella skillnader består framförallt i metodiken att beräkna Ellevios totala 

kostnadsstruktur som är på en högt aggregerad nivå och kan därmed innehålla vissa avvikelser mot 

småkundssegmentet exempelvis i beräkningen av kundsärkostnader. Av naturliga skäl är det mycket 

svårare att designa en tariff med två komponenter med motsvarande kostnadsriktighet. En av 

huvudaspekterna att ta i beaktande vid utformning av en tariffportfölj är just kostnadsriktigheten (Lydén 

et al., 2011; Sakhrani & Parsons, 2010). Lydén et al. (2011) menar att en god kostnadsriktighet medför en 

sänkt risk för avvikelser i intäkter. Detta verifieras delvis i denna rapport genom att tarifferna med en god 

kostnadsriktighet är mindre känsliga för förändrande intäkter i de utvalda scenarioanalyserna. Se 

trekomponentstariffer i exempelvis tabell 22 och tabell 23. Därmed finns det indikationer att en god 

kostnadsriktighet för tariffportföljen under rådande marknadssituation minskar risken för betydande 

förändringar i intäkter. Med den anledningen och på grund av enkelheten att erhålla en god 

kostnadsriktighet med en tariffportfölj finns inga argument till att inte försöka uppnå detta. Ytterligare en 

intressant aspekt med en tariffportfölj som har en god kostnadsriktighet är att den även bibehåller god 

nivå under förändrande förhållanden, se figur 23-25. En konsekvens av denna egenskap hos tariffer med 

en effektkomponent är att prislistorna inte behöver uppdateras inte lika frekvent. Det finns flertalet 

fördelar med att ha stabila prislistor och inkluderar primärt en bättre kundrelation och stabilare 

marknadsförutsättningar, vilket också är något som Rodríguez Ortega et al., (2008), Sakhrani & Parsons, 

(2010) och Lydén et al. (2011) poängterar.  

Just kundvänligheten är ett viktigt område om en tariff ska vara rimlig att implementera. Om inte kunden 

förstår tariffen som denne ska betala sina nätkostnader genom blir det sannolikt mycket svårt för kunden 

att anpassa sitt beteende korrekt. Dessutom vore en låg acceptans för tariffen icke önskvärt för 

elnätsbolaget, vilket Lydén et al. (2011) och Sakhrani & Parsons (2010) poängterar. De nya tarifferna ger 

teoretiskt kunder större möjligheter att påverka sina egna kostnader, vilket torde uppfattas som positivt, 

speciellt när kunderna är i beroendesituation av nätföretaget på grund av det naturliga monopolet. Även 

om vissa kunder får det dyrare får de bättre möjligheter att förändra situationen genom ett förändrat 

beteende eller smarta investeringar. Av tarifferna med en effektkomponent så bedöms den årliga 

effektavgiften vara tuff mot kunderna då en enda effekttopp dimensionerar kostnaderna för hela året. Ett 

ogenomtänkt beteende vid ett enstaka tillfälle riskerar därför att straffa kunden hårt, även om kunden 

uppvisar ett för elnätet gott beteende under resten av året. Samtidigt är det de högsta potentiella 

effekterna som elnätet måste dimensioneras efter och som då också orsakar kostnaderna för nätbolaget. 

Dock är det möjligt att även om det är få och olyckliga tillfällen som blir dimensionerande för kundens 

kostnad så behöver kundens lasttopp inte nödvändigtvis sammanfalla med systemets lasttoppar, vilket då 

straffar kunden onödigt hårt, vilket Sioshansi (2015) också framhåller. Det finns en del oklarheter kring 

hur tarifferna kan tolkas av kunder och hur en tariff som är lämplig för implementering ser ut, vilket 

öppnar upp för fortsatta studier inom ämnet. 

Vad som däremot är klart är att många av de aspekter som är viktiga att beakta vid utformning av en 

implementerbar tariff står i direkt strid mot varandra. Därför är det enligt Picciariello et al. (2015) och 

Sakhrani & Parsons (2010) viktigt att prioritera vilka av dessa aspekter som är värda att beakta i just den 

aktuella situationen. Exempelvis kan det konstateras att samtliga effekttariffer uppfyller mycket god 

kostnadsriktighet, även under betydande förändringar på elmarknaden, så finns det kanske inte tillräckliga 
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motiv för tillämpa en årlig effektavgift som kan straffa kunder hårt. Vidare ställer den årliga effekttariffen 

höga krav att kunderna anpassar sin elanvändning aktivt, vilket kan vara ett stort steg när en 

kapacitetseffektiv tariff ska införas för första gången. Att just kostnadsriktighet och enkelhet för kunden 

ofta ställs mot varandra är något som också framhålls av Rodríguez Ortega et al. (2008) och Sakhrani & 

Parsons (2010). Samtidigt är det oklart om kunder verkligen skulle uppfatta en årlig avgift som något 

negativt, eller om det faktum att varje faktura är på ungefär samma nivå och att effektavgiften 

dimensioneras en gång per år är en enkelhet som kunden uppskattar. Vidare så ska en tariff debitera 

kunderna oberoende av dess karaktäristik, d.v.s. specifika kunder ska inte särbehandlas, samtidigt som 

kunderna ska bära dem kostnader som de ger upphov till hos nätbolaget, vilket blir något motsägelsefullt. 

Lydén et al. (2011) framhåller också att det är viktigt att en tariff ger incitament till effektivt 

anläggningsutnyttjande, vilket kan tolkas som att den ska vara kapacitetseffektiv. Samtidigt ska tariffen ge 

incitament för energieffektivisering. Sett till de föreslagna effekttarifferna så ger dessa en mycket låg 

marginalkostnad på el, vilket inte alls ger incitament för energieffektivisering, men däremot skapar nya 

incitament för effektivt anläggningsutnyttjande. Mer diskussion kring detta finns i kapitel 8.3.  

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att en värdering och avvägning av vad som är viktigast att 

tariffen uppfyller behöver göras av nätbolaget. Då ett av få faktiska krav på den nya tariffportföljen är 

kopplat till kostnadsriktighet och intäktssäkerhet bedöms dessa kriterier väga tungt för författarnas val av 

tariff. Vidare skulle det vara värdefullt med en undersökning kring hur olika tariffutformningar faktiskt 

skulle förstås och mottagas av kunderna innan en verkligen implementering av en tariff sker. 

8.2 Kostnadsförändringar för kunder vid ett eventuellt tariffbyte 

I figurerna 25 till 29 illustreras kundernas kostnadsförändring vid ett eventuellt byte till de olika 

tariffportföljerna från nuvarande prissättning. Ett av syftena med att ändra prissättningsmetodik är som 

tidigare beskrivet att ge tillräckligt tydliga prissignaler som kunder reagerar önskvärt på. I realitet innebär 

det att en kostnadsförändring kommer ske där ett önskvärt förbrukningsmönster ska gynnas ekonomiskt. 

Alla framarbetade tariffportföljer kommer för en klar majoritet av kundbasen medföra 

kostnadsförändringar. Förändringarna är dock i huvudsak inte av betydande storlek, vilket är viktigt att ta 

i beaktande då allt för stora kostnadshöjningar medför en svårighet i ett eventuellt implementeringsskede. 

I en förändringsprocess kommer det alltid bli kunder som får stora förändringar. Författarna tror att 

extremvärdena härrör från speciella kunder såsom säsongsfastigheter vilket gör att de har ett väldigt högt 

förhållande mellan uttagen maximal effekt och årlig elanvändning. Med nuvarande prissättning blir dessa 

kunder gynnade på bekostnad av övriga delar av kundbasen. Detta tydliggörs även i tidstariffen där 

spridningen av kostnadsförändring är signifikant mindre än tarifferna med en effektkomponent i sig. 

Troligtvis beror det på att tidstariffen liknar nuvarande tariffportfölj varvid ovan nämnda kunder 

fortfarande inte blir straffade för sitt beteende.  

I tabell 21 ges information om hur kostnadsförändringen slår mot varje kundgrupp. 

Kostnadsfördelningen mellan olika tariffer bör delvis återspeglas i skillnader i det använda KPI:t som 

mäter ration mellan högsta utnyttjande effektuttag och total överförd elmängd. En kund med en hög ratio 

kommer troligtvis att gynnas med nuvarande prissättning där stora intäkter uppkommer från den 

elberoende komponenten, se figur 21. Vid en övergång till en tariffportfölj med en effektkomponent bör 

kunder med höga KPIn få en kostnadsökning och kunder med låga värden få en kostnadsreduktion. 

Ovanstående mönster återspeglas delvis i framarbetade resultat, se tabell 21. Där framgår det att större 

kundgrupper kommer att få en mer fördelaktig tariff oavsett vilken det byts till med kostnadsminskningar 

på omkring 15-40 %. I övrigt upplever kundgruppen 3X20 störst kostnadshöjningar på omkring 10 %. 

Kundgruppen 3X25 kommer dock att få en marginell kostnadslättnad trots ett högt KPI, vilket delvis 

bryter ovanstående resonemang. Dock så varierar den nuvarande fasta kostnaden per säkringsstorlek 

vilket medför att dessa beteendeskillnader delvis redan är inräknade i nuvarande prislistor.  
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Av de fem tarifferna blir kostnadsförändringen på dels kundgruppsnivå, dels på enskild kundnivå som 

minst vid ett byte till tidstariff. Anledningen till det är förmodligen att tariffkonstruktionen mest liknar 

den nuvarande. Värt att ta i beaktande är dock att det delvis är önskvärt att skicka tydliga prissignaler som 

kunder kan reagera önskvärt på. Därmed är det nödvändigvist inte en fördel att ha få extremvärden även 

om det är troligt att en sådan tariff är lättare att implementera. I övrigt bildas förhållandevis 

normalfördelade kostnadsförändringskurvor för kunderna med väntevärde omkring ett, speciellt för de 

betydande kundgrupperna. Ett fortsatt frågetecken är till vilken grad lägenhetskunder ska rabatteras. 

Författarna valde, efter samråd med Ellevio, att ge dem en marginell kostnadsökning. Det finns ett värde i 

att en fortsatt utredning görs inom detta område.  

För resultaten gällande hur väl kundgrupper korrelerar mot nätets belastning, som ligger till grund för 

kundsegmenteringen, finns vissa begränsningar med avseende på storleken på populationen. Speciellt för 

dem större säkringsgrupperna är populationen inte tillräckligt stor för att enkelt ge statistisk signifikanta 

resultat vilket tar sig uttryck i dem stora intervallen mellan undre- och övregräns. Av dem framarbetade 

resultaten finns inga anledningar till att göra en finare kundsegmentering inom det segmentet. Resultaten 

stödjs även av det faktum att det inte finns några fundamentala anledningar som motiverar till varför en 

av dessa kundgrupper bör särbehandlas. De stora kostnadsreduktionerna som kundgrupperna med stor 

säkringsstorlek skulle erhålla vid ett byte till en tariff med effektkomponent tyder på att nuvarande 

prislista missgynnar de och att de bär delar av andras kostnader. Det faktum att tidstariffen också gynnar 

dem tyder på att det är den nuvarande fasta avgiften som är för hög.  

8.3 Konsekvenser av tariffportföljens prissignaler  

Den incitamentsstruktur som energimarknadsinspektionen(Ei) implementerade som följd av 

energieffektiviseringsdirektivet syftar till att ge nätbolagen ekonomiska incitament till att jobba för ett mer 

effektivt elnätsanvändande. Personer på Ellevio och Vattenfall som är involverade i frågan har gett 

indikationer att incitamenten förvisso mäter rätt saker, d.v.s. borde kunna ge en korrekt styrning, men är 

för svaga i sin storlek för att faktiskt motivera aktivt arbete för förbättra dessa nyckeltal och därmed 

tillgodogöra sig delar av det ekonomiska incitamentet. Den simulering som genomfördes kopplat till 

incitamentsstrukturerna bekräftar detta. Även då en relativt omfattande lastflyttning tillämpades där upp 

emot 10 % av lasttopparna flyttades så resulterar det endast i knappt 10 miljoner kostnadsbesparing som 

får behållas i intäktsramen, vilket kan jämföras med Ellevios c:a 6 miljarder i årliga totala intäkter. 

Naturligtvis finns det andra önskvärda effekter med att öka medellastfaktorn, vilket just den andra 

incitamentsstrukturen fokuserar på, men 1,7 ‰ av intäkterna bedöms inte vara en starkt bidragande 

faktor till detta. Vidare så är inte heller bidraget från incitamentsstrukturen av sådan storlek att det 

behöver beaktas på sikt när prislistorna justeras. 

När osäkerheter på elmarknaden har introducerats i simuleringarna så har tarifferna bedömts efter hur 

stabila intäkter de ger. Detta då kostnaderna, som till största del består av capex, är långsiktiga och 

svårpåverkade, och intäktsramen dessutom samtidigt sätts för perioder om fyra år. Därför blir det 

eftersträvansvärt med stabila och förutsägbara intäkter för att säkra god avkastning, även vid svårare 

förutsättningar. När efterfrågeflexibilitet introduceras, blir situationen dock den omvända. Författarna 

väljer att tolka en större förändring i intäkter för en tariff som en indikator för att en betydande 

förändring i förbrukningsmönstret hos kundbasen har skett, och denna förändring är eftersträvansvärd. 

Anledningen till detta är att efterfrågeflexibiliteten är en förändring som är initierad och styrd av 

nätbolaget självt, genom de ekonomiska incitament som ges till kunderna att ändra sin effektanvändning. 

Anledningen till förändring i intäkter är att kunderna har stimulerats till att förändra sin användning av 

elnät, till ett mer effektiv användningsmönster, vilket var ett av syftena för tariffen från första början. Ju 

större förändringar i intäkter desto kraftigare har tariffen styrt kundernas beteende.  
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Resultaten från simuleringarna visar att det är tariffen med den månatliga effektavgiften samt tidstariffen 

med effektkomponent (vilket i detta fall med enbart flytt av last och inte energieffektivisering blir närmast 

identiska) som ger störst tapp av intäkter, vilket innebär att de ger kraftigast styrsignaler till kunderna. 

Anledningen till att tarifferna med effektkomponent som mäts på månadsbasis ger störst 

intäktsförändring är en kombination av att de har ett högt effektpris under sommarmånaderna och att 

lastförflyttningsflexibilitetens antas vara högre under sommaren än vintern. Tariffalternativet hybrid 

påvisar liknande resultat som Månatlig effektavgift och Tidstariff med effektkomponent vilket kan 

kopplas till den tidsdifferentiserad prissättning på effektkomponenten. Värt att notera är att även om 

intäktstappet är väldigt liknande mellan dessa tre strukturalternativ så är den bakomliggande effekten på 

förbrukningsmönster identisk för dessa. Den årliga effektavgiften ger något svagare styrning, vilket är 

kopplat till dess lägre avgift per kW samt att kunderna enligt teorin är mindre villiga att flytta last under 

vinterhalvåret. Värt att tänka på är då att kundernas subjektiva uppfattning av tarifferna inte är 

implementerat i beräkningsmodellen. Exempelvis så är det tänkbart att en årlig effektavgift där bara ett 

maxvärde per år används är tydligare och enklare att förstå för kunderna, och att kunden är mer benägen 

att anpassa sitt beteende efter en tariff som denne förstår bra. Likaväl kan det vara det omvända, att en 

avgift som sätts en gång per år inte känns lika påverkningsbar och att kunderna därför inte anpassar sitt 

beteende i samma utsträckning. Därför skulle en studie kring hur kunderna uppfattar olika tariffstrukturer 

och dess vilja att anpassa sig efter dessa med fokus på mjuka värden vara värdefullt i framtida forskning 

kring nättariffer. 

Svagast incitament ger tidstariffen, vilket ganska tydligt kan kopplas till den korspriselasticitet som 

tillämpades, baserat på flera tidigare studier. Ett relativt försiktigt värde valdes, då tydliga indikationer 

finns att låg priselasticitet är att vänta på kort sikt, men att den ökar med tiden då det blir mindre 

beteendebaserad och mer teknikbaserad lastflytt (Swinson et al. 2015; Stenner et al. 2015). Detsamma 

torde gälla även för effekttarifferna, vilket är värt att beakta. En annan dimension av lastflytt som är värd 

att beakta är att det är svårt att få kunder att flytta laster över längre tider, vilket Metsukawa et al. (2000) 

påvisar. Därför skulle kan kunna få bättre resultat av tidstariffen om höglastperioden valdes kortare än 

vad den är nu, exempelvis mellan 17-19, för att underlätta efterfrågeflexibilitet.  

Eftersom tidstariffen saknar effektkomponenten i tariffen ges inte kunderna speciellt starka incitament till 

att hushålla med just effekt, även om en tidstariff kan vara kapacitetseffektiv. Framförallt vid de höga 

lasttopparna som skulle kunna bli dimensionerande för kundens effektkostnad blir skillnaden särskilt stor. 

Marginalkostnaden för att använda ytterligare en kilowatts effekt vid ett kritiskt ögonblick blir i 

storleksordningen 55 till 95 kr för en effekttariff, medan tidstariffen endast debiterar för energimängd 

under höglast, vilket är c:a faktor 100 lägre. En rationellt agerande kund kommer då också anpassa sin 

användning i betydligt större grad med en effekttariff än med en tidstariff. Detta faktum kvarstår, även 

om priselasticiteten för en tidstariff hade valts annorlunda baserat på den spretiga teori som finns kring 

detta, vilket indikerar att en tariff med effektkomponent bör väljas för att skicka effektiva styrsignaler om 

effektivt elnätsutnyttjande till kunderna. Resultatet att tidstariffen är svag i sin laststyrande förmåga 

överensstämmer med Faruqui et al. (2010) som menar att tidstariffen är tydlig och enkel att förstå för 

kunden, men att den ofta ger svag styrning. 

En nackdel med effektkomponenten, särskilt när en kostnadsriktig tariff eftersträvas är att den 

energibaserade tariffkomponenten som ska täcka rörliga kostnader blir mycket liten jämfört med idag. 

Det innebär att marginalkostnaden för att använda energi sjunker drastiskt, åtminstone under låglasttider 

som inte riskerar vara dimensionerande för effektkomponenten. Detta motverkar energieffektivisering 

och gör det istället billigare för kunderna att använda mycket el under låglasttid, vilket är en effekt som Ek 

& Hallgren (2012) poängterar. Trots detta visar Taylor och Schwarz (1990) i studie att en 

effektkomponent faktiskt kan minska energianvändningen, då korspriselasticiteten t.o.m. var större än 

priselasticiteten, vilket innebär att en prishöjning på effekt orsakar större minskning i energianvändning än 
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effektanvändningen, vilket talar emot Ek & Hallgrens (2012) argument att energieffektivisering försvinner 

med effekttarifferna. Samtidigt är det just under höglastperioder som miljöovänlig fossil kraftproduktion 

riskerar användas (Henning & Trygg, 2008), vilket minskar problemet med att effekttarifferna inte skulle 

ge samma incitament till energieffektivisering. Sammanfattningsvis borde inte effekttarifferna vara något 

större problem ur perspektivet energieffektivisering. Även om effektkomponenterna skulle styra bort från 

energieffektivisering så menar också Brown et al. (2015) samt Ek & Hallgren (2012) att en effektbaserad 

prissättning gör att nätbolagets intäkter stämmer bättre överens med de faktiska kostnaderna, vilket 

innebär en mer effektiv prissättning samhällsekonomiskt.  

Som tidigare nämndes är teorin kring priselasticitet för effekt mycket spretig och resultaten är relativt 

starkt beroende av de tillämpningar som gjorts av denna teori. Därför finns det ett värde i djupare studier 

kring priselasticitet kopplad till tids- och framförallt effekttariffer för småkunder. 

Med nuvarande prissättningsstrategi finns tydliga prissignaler mot kund att ha en liten säkringsstorlek. 

Fallet är så då den fasta komponenten i tariffen baseras på säkringsstorlek, se exempelvis tabell 5 och 

tabell 6. I de framarbetade tariffportföljerna, se exempelvis tabell 20, är ingen kostnadspost beroende av 

kundens säkringsstorlek. Att byta säkringsstorlek mellan olika storlekar är vanligtvis förknippat med 

kostnader men i intervallet upp till 25 ampere är det kostnadsfritt för kunder som ligger i närhet av 

resterande elnät (Göransson, 2016). I tidstariffen saknas helt incitament att hushålla med effekt, både 

faktiskt utnyttjande och teoretiskt maximal effekt, vilket teoretiskt kan leda till att kunder säkrar upp sig. I 

tarifferna med en effektkomponent flyttas fokus från att prissätta teoretiskt effektutnyttjande till verkligt 

maximalt utnyttjande. En konsekvens av det är att kunder har inga incitament att inte säkra upp sig till 

åtminstone 25 ampere. Detta kommer öka risken och svårigheten i utbyggnaden av elnäten för Ellevio. 

Anledningen till det är att elnäten måste dimensioneras efter maximalt utnyttjande idag samt under de 

kommande 40 åren, se 2.4 Elnätets dimensionering (Hemmingsson & Lexholm, 2013).  

8.4 Tariffportföljens intäktsförändringar under framtida osäkerheter 

Som tidigare beskrivet är en av de mest betydande framtida osäkerheter på elmarknaden konsekvenserna 

av en högre implementation av elbilar i samhället. I tabell 25 åskådliggörs hur intäkterna förändras för 

dels de olika tariffportföljerna, dels för olika grader av implementering. Vidare testades hur intäkterna 

förändras under både förväntade laddningsmönster och om all laddning sker under låglasttid. Med 

nuvarande prissättningsmetodik finns inga incitament för kund att ladda sin elbil på ett ur nätets 

perspektiv fördelaktigt vis. Ökningen i intäkter blir förhållandevis låga med nuvarande tariffportfölj 

relativt de effektbaserade tarifferna. I figur 9 finns en sannolikhetskurva framarbetad av Grahn et al. 

(2013) när laddning sker med rådande marknads- och teknikförutsättningar. Deras studie visar att 

effekttoppar skapade av elbilar sammanfaller med befintliga belastningstoppar på elnätet. Damsgaard et 

at. (2014) har också analyserat detta och visar via simuleringar att elbilsladdning kan orsaka nya 

effekttoppar som är mellan 5-40 % högre än tidigare beroende på vilka delar av nätet som mäts. 

Resultatet från Damsgaard et al. (2014) ligger i linje med det framarbetade resultatet i denna studie. Detta 

då den genomsnittliga kostnadsökningen för investerande kunder under en effektbaserad tariffportfölj 

ligger i intervallet 25-40 %, vilket motsvarar en effektökning på ungefär samma skala. Det är alltså högst 

troligt att en eventuell ökning av antalet elbilar bland Ellevios kundbas skulle medföra ett ökat maximalt 

effektuttag, vilket skulle leda till ett ökat investeringsbehov i befintliga nättillgångar. I vilken grad 

elbilsutveckling skulle påverka investeringsbehovet hos elnätsbolag ligger utanför denna studies 

omfattning men skulle vara intressant som fortsatt studie samt till analys rörande vilken kostnadsökning 

som investerande elbilskunder bör bära.  

Däremot visar laddningsalternativet timer att det finns betydande kostnadsbesparingar för kunder att 

investera i en timer och enbart ladda elbilen under låglastperioder i en marknadssituation där de 

effektbaserade tarifferna tillämpas. Tidstariffen uppmuntrar samma beteende även om de prissignalerna är 
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svagare jämfört med de effektbaserade tarifferna. Nuvarande prissättningsmetodik skickar inga 

prissignaler till kund att ladda elbilen smart, vilket illustreras av att kostnaden för investerande kunder är 

lika stor under de båda laddningsalternativen. Frågan som kvarstår är huruvida kunder kommer reagera på 

prissignalerna och därmed anpassa sitt laddningsbeteende. Detta kommer direkt påverka nätets maximala 

belastning och därmed vilka investeringsbehov som behövs för att hantera denna marknadstrend (Grahn 

et al. 2014; Energimyndigheten 2009).  

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv stimulerar de effektbaserade tarifferna utvecklingen av 

elbilsmarkanden. Det beror på att marginalkostnaden för att använda mer el sjunker vilket därmed ökar 

de ekonomiska incitamenten att investera i elbil kontra bilar som drivs på andra bränslen. Då detta är en 

önskvärd utveckling för samhället kan det användas som argument för att införa krav på att införa 

effekttariffer för nätbolagen. För att denna stimulering ska realiseras måste det potentiella värdet av en 

minskad marginalkostnad fångas genom att förändra det nuvarande laddbeteendet.  

Vad gäller framtida investering i solceller visar resultatet i tabell 22 att befintlig tariff skulle resultera i ett 

maximalt tapp om drygt 4 % av de totala intäkterna, vilket bedöms vara av betydande karaktär. Anledning 

till detta är, som Brown et al. (2015) och poängterar är att intäkterna drivs av överförd energimängd, 

samtidigt som de till största del capex-baserade kostnaderna är mer eller mindre konstanta. När solceller 

införs i system kommer nettovolymen energi som energibolaget kan debitera för minska. Detta syns 

tydligt i tabell 22, där kostnaden för en investerande kund i genomsnitt minskar med c:a 12 %. För att 

kompensera för detta tapp i intäkter behöver aktuell prislistan uppjusteras, vilket då också ytterligare ökar 

incitamentet för kunder att investera i egen mikroproduktion. Denna onda spiral kan brytas genom att en 

effektbaserad komponent förs in i tariffen. Resultatet visar att tarifferna med en effektkomponent tappar i 

storleksordningen mellan en sjättedel och upp till hälften av vad den befintliga tariffen tappar. Bäst av de 

undersökta tarifferna är den årliga effektavgiften som endast tappar 0,71 % av intäkterna vid ett 

optimistiskt scenario av solceller. Detta kan härledas till det faktum att effektavgiften, som genererar 

majoriteten av intäkterna, sätts på årlig basis efter den högsta uppmätta effekttoppen. Denna inträffar 

sannolikt under vinterhalvåret och efter solnedgång vilket innebär att effekttillskottet från solcellerna är 

obefintligt, och därmed inte påverkar effektkostnaden för kunden, och därmed inte heller de 

kapacitetsbaserade intäkterna. Värt att notera är också att tidstariffen presterar ungefär lika dåligt som den 

befintliga tariffen, vilket har sin förklaring i att tariffkomponenten som ska motsvara capex, d.v.s. den 

tidsdifferentierade energikostnaden, drivs av överförd energimängd. 

Samtidigt som det för elnätsbolaget är positivt om intäkterna blir mer förutsägbara och robusta med 

effekttariff så innebär det samtidigt att kostnadsbesparingen för investerande kunder blir betydligt mindre. 

I dagsläget utgör överföringskostnaden per kWh en betydande del av den totala elkostnaden, vilket 

innebär att ett byte till en effekttariff gör de betydligt svårare för kunder att få lönsamhet i en investering i 

mikroproduktion. Även om nätbolaget ersätter mikroproducenter för den nätnytta som de medför så 

motsvarar denna del ungefär nätbolagets rörliga kostnad för överföring av energi, och är ett mycket litet 

tillskott till mikroproducenten. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oklart om minskade 

incitament för investering i mikroproduktion är något att eftersträva, men det faktum att de minskade 

incitamenten härstammar från att nätbolagen börjar debitera för sina egentliga kostnader indikerar att det 

kanske ändå kan vara samhällsekonomiskt motiverat, vilket Ek & Hallgren (2012) samt Brown et al., 

(2015) argumenterar för. 

Den regressionsanalys som gjordes i syfte att tillämpa temperaturfluktuationer på de testade 

tariffstrukturerna visade sig ge relativt stora variationer för de olika områdena. Exempelvis har Dalarna 

och södra Norrland c:a halva effektändringen vid ändrad temperatur jämfört med Västergötland och 

västra Svealand. Detta kan ha sin förklaring i att uppvärmningen i Dalarna och södra Norrland i större 

utsträckning utgörs av exempelvis värmepumpar, då det något kallare klimatet gör ett sådant 

uppvärmningssystem mer lönsamt. Detta skulle innebära att intäkterna i avräkningsområdet 
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Västergötland och västra Svealand blir betydligt med känsliga mot temperaturvariationer än intäkterna i 

Dalarna och Södra Norrland. Detta syns tydligt vid jämförelse intäkter för nuvarande tariff i tabell 22 

samt tabell 4 i bilaga 1, 2 & 3. 

Mer intressant blir det när de nya tariffalternativen jämförs med den nuvarande tariffen. Vid en 

vintermedeltemperatur som är 4 °C varmare än genomsnitt minskar Ellevios intäkter med mellan 4-7 % 

för den befintliga tariffen, beroende på område. Detta är betydande siffor, vilket sannolikt skulle kunna 

påverka resultat och avkastning avsevärt om flera varma säsonger inträffar under en och samma 

tillsynsperiod. Av de nya tarifferna så presterar tarifferna med en effektkomponent bättre än den 

befintliga tariffen och i synnerhet den årliga effekttariffen uppvisar stabila egenskaper, vilket känns igen 

från fallet med solceller och efterfrågeflexibilitet. Ett generellt resultat är att effektkomponenten gör 

företagets intäkter mer robusta mot temperaturvariationer. I särklass sämst egenskaper återfinns hos 

tidstariffen, som tappar ungefär dubbelt så mycket intäkter som den nuvarande tariffen. Anledning till 

detta är att den, precis som den nuvarande tariffen, tar in mycket stora intäkter baserat på överförd energi. 

För tidstariffen är energiöverföringen dessutom dyrare under vintern där förändringarna är som störst i 

detta scenario, vilket ytterligare förstärker effekten. 

En intressant aspekt är att det i detta fall är vintermedeltemperaturen som har förskjutits, vilket påverkar 

både maximal effekt och energiöverföring. I ett scenario där en riktigt kall dag inträffar, utan att 

vintermedeltemperaturen har någon avvikelse kommer effekttarifferna driva in höga intäkter och inte 

korrelerar lika väl mot bolagets kostnader och intäktsram. På samma sätt kan en ovanligt låg 

vintermedeltemperatur, utan det för den sakens skulle inträffar några riktig kalla dagar innebära att 

effekttarifferna inte driver in enligt intäktsramen avsedda intäkter. Sammanfattningsvis så presterar 

effekttarifferna betydligt bättre än den nuvarande tariffen samt tidstariffen med avseende på 

intäktsvariationer och risk, även om det under vissa, möjligtvis osannolika, omständigheter kan vara så att 

effekttarifferna presterar sämre. Följaktligen skulle det vara intressant att undersöka risken att nämnda 

situationer inträffar. 

8.5 Sammanfattande analys rörande tariffalternativens prestanda 

Här presenteras en sammanfattande analys utifrån den analysmodell som presenteras i kapitel 5. Syftet är 

att sammanfatta och väva ihop analysen kring respektive tariff för att kunna dra slutsatser kring vilken 

tariff som ska föreslås utifrån kriterierna i analysmodellen. 

Årlig effekttariff 

Den årliga effekttariffen ger en perfekt kostnadsriktighet som i stort sett bibehålls även under stora 

förändringar på elmarknaden. Den är mycket robust och ger stabil finansiell prestanda under alla 

känslighetsanalyser. Även kassaflödet blir otroligt jämnt, vilket innebär en förändring mot dagens tariff. 

Den bedöms också vara förhållandevis simpel och tydlig för kunden att förstå. Däremot skulle den kunna 

upplevas som orättvis då en enda ogenomtänkt aktion kan dimensionera kostnaden för kunden för ett 

helt år, vilket är något paradoxalt, då det egentligen kan anses rättvist att kunden ska betala för den effekt 

som de tvingar nätet att dimensioneras efter, vilket till och med är på betydligt längre sikt än ett år. En 

fördel är däremot att den ger jämna och förutsägbara kostnader då den endast har en mätpunkt för 

effektkostnaden per år. Jämna fakturor skulle kunna vara något som uppskattas av kunder, men det finns 

också en risk att elkostnaden uppfattas som mindre påverkningsbar och att det resulterar i sämre 

lastförflyttning, även om prissignalerna faktiskt existerar hela tiden. Avslutningsvis så blir styrsignalen 

svagare under sommarhalvåret, då risken att effektuttaget då blir dimensionerande är minimal, vilket gör 

tariffen mindre kapacitetseffektiv och därmed mindre besparande av energiförluster under 

sommarhalvåret. 

Månatlig effekttariff 
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Även den månatliga effekttariffen har så gott som perfekt kostnadsriktighet som också bibehålls under 

betydande förändringar på elmarknaden. Robustheten är mycket god, om än inte riktigt lika bra som för 

den årliga effekttariffen. Jämfört med den nuvarande tariffen är robustheten dock avsevärt bättre. 

Kassaflödet varierar mer än för effekttariffen och är mest likt den nuvarande tariffen. Då effektkostnaden 

bestäms på månadsbasis och därmed varierar betydligt mer under året ger det starkare styrsignaler till 

kunderna att hushålla med effekt, och framförallt att göra det under hela året. Nackdelen med detta är att 

fakturorna mellan olika månader kan variera en del för kunderna. Då ett ogenomtänkt beteende inte 

straffar sig lika hårt för kunderna är tariffen snällare, även om styrsignalerna fortfarande finns och är 

starka. Jämfört med den årliga effekttariffen blir den månatliga möjligtvis något mer komplex för kunden, 

men i och med att både effektkostnaden och energikostnaden bestäms per månad bedöms det vara 

marginell skillnad och något som kan vara värt för att erhålla en tariff som inte straffar kunders beteende 

lika hårt. 

Tidstariff med effektkomponent 

Denna tariff har stora likheter med den månatliga med avseende på finansiell prestanda så som 

kostnadsriktighet och robusthet i känslighetsscenarierna. Skillnaden är att energikostnaden är 

tidsdifferentierad vilket innebär att tariffen blir mer komplex och jobbigare för kunderna att förstå. 

Dessutom skickas prissignaler i form av effektavgiften och två olika avgifter för energi. Tanken med detta 

är att skapa starkare prissignaler som kan skapa synergier med effektavgiften, men risken är att det istället 

blir svårare för kunden att förstå, och med tanke på att den finansiella prestandan inte förbättras samtidigt 

som komplexiteten ökar bedöms den månatliga effekttariffen vara ett bättre alternativ. 

Hybridtariff 

Hybridtariffen är den mest komplexa tariffen då både effektavgiften och energiavgiften är 

tidsdifferentierade och bestäms på månadsbasis. Med tanke på detta behöver tariffen leverera extremt bra 

finansiell prestanda för att kompensera för de svagare mjuka aspekterna, och resultaten visar att så inte är 

fallet då den är mycket lik den månatliga effekttariffen samt tidstariffen med effektkomponent. Även om 

den teoretiskt skickar mycket korrekta prissignaler riskerar komplexiteten göra att resultaten ändå uteblir, 

åtminstone på kortare sikt, och därför bedöms den inte vara det bästa valet som första kapacitetseffektiva 

tariff för ett nätbolag. 

Tidstariff 

Resultaten visar att tidstariffen förvisso ger bra kostnadsriktighet om tolkningen görs att tidsdifferentierad 

energiavgift kan motsvara kapacitetskostnaden. Att låta två tariffkomponenter täcka tre kostnadsposter 

visade sig dock vara en dålig form av kapacitetseffektiv tariff med avseende på den finansiella prestandan. 

I samtliga känslighetsscenarier påverkas tidstariffen i särklass sämst, och i vissa fall sämre än den 

nuvarande tariffen, med anledning av att energiavgiften blir högre, vilket är negativt i vissa scenarier. 

Kostnadsriktigheten försämras också vid betydande förändringar på elmarknaden, vilket indikerar att 

tariffen kommer behöva justeras oftare för att bibehålla kostnadsriktigheten när elmarknaden utvecklas. 

En fördel med tariffen är att den är mest lik den nuvarande tariffen och sannolikt är lätt för kunderna att 

förstå. Samtidigt skickar den prissignaler om att hushålla med energi när belastningen på näten är högre, 

även om dessa signaler är mycket svaga jämfört med dem andra tarifferna. Detta visar sig i att 

lastförflyttningen med tidstariffen är sämst av dem testade tariffstrukturerna. Det går förvisso att göra 

prissignalerna starkare genom en större differentiering mellan låg och hög avgift, men detta skulle göras 

på bekostnad av robustheten som skulle kunna bli ännu sämre i vissa av scenarierna. Följaktligen är det 

inte en tariff som kan rekommenderas baserat på resultaten i denna studie och tariffen förkastas.  
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9 Diskussion 

Diskussionen inleds med att evaluera de antaganden och de valda metoderna för att besvara frågeställningarna som ligger till 

grund för studiens resultat och analyser. Här diskuteras även specifika särdrag för Ellevio med ett efterföljande resonemang 

utifrån hur generaliserbara resultaten är för andra elnätsföretag. Vidare diskuteras de förutsättningar som råder på 

elmarknaden och hur väl de olika tariffportföljer står sig mot dem förändringar som eventuellt kommer ske. Därefter lyfts 

eventuella implikationer som uppstår vid byte från nuvarande tariffstruktur till en effektbaserad tariffportfölj. Slutligen 

sammanfattas författarnas bidrag till rådande kunskapsläge samt intressanta frågeställningar att studera vidare. 

9.1 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras valda metoder och hur de påverkar resultaten. Avsnittet börjar med ett resonemang om 

studiens källor samt hur det påverkar resultatens validitet och trovärdighet. Därefter återfinns ett stycke 

om Ellevio som fall och huruvida resultaten är generaliserbara även för andra elnätsföretag i Sverige. 

Vidare så uppskattas betydande antagande och vilken eventuell påverkan de kan ha haft på slutresultaten. 

Slutligen diskuteras de metoder kopplade till de analyser som genomfört.  

9.1.1 Källkritik 

För att styrka validitet och trovärdighet att det viktigt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till dem 

källor av information som använts i denna studie. Ett flertal olika informationskällor har använts i denna 

studie primärt till bakgrunden och det teoretiska ramverket. Då syftet med bakgrunden var att skapa en 

övergripande förståelse för elmarknaden och den problemställning som leder fram till uppsatsens syfte. 

Därför utnyttjades rapporter från Energimarknadsinspektionen i stor utsträckning tillsammans med 

flertalet konsultrapporter från anlitade företag och branschorganisationer. Då de användes till att beskriva 

situationen på elmarknaden, där det inte rimligtvis kan finns några skäl att framställa denna på ett oriktigt 

sätt så bedömdes trovärdigheten vara mycket hög. När det kommer till något mer specifika frågor så som 

exempelvis val av avskrivningsmetod och bestämning av WACC så kunde en antydan till partiskhet 

utskiljas, vilket kan ha sin förklaring i en vilja att försvara de val som Energimarknadsinspektionen 

tidigare har gjort i frågan. Vidare så var det viktigt att hålla koll på vilken som var beställare till de 

konsultrapporter som användes som källor. Flertalet av dem var beställda av 

Energimarknadsinspektionen vilket är värt att ha i åtanke. 

Det teoretiska ramverket baserades i huvudsak på vetenskapliga artiklar som blivit granskade från andra 

forskare. På så vis erhålls en viss säkerhet av att kvaliteten och trovärdigheten är på en bra nivå på dessa 

artiklar. Då författarna till denna uppsats uppfattade det som att en lucka i teorin existerade kring 

priselasticitet för effekt och vilken påverkan effektkomponenter har på kunders beteende är den delen 

baserad till större del av artiklar från dels energimarknadsinspektionen men också länder där 

elnätsmarknaden och marknaden för handel av el inte är separerade på samma utsträckning som i Sverige, 

vilket kan göra att tillämpningsbarheten av denna teori inte är lika stark som för övriga delar. Vidare så 

användes ellagen och flertalet förordningar som källa, vilket förvisso inte ger någon tvivel kring 

korrekthet och trovärdighet, men däremot kan föranleda svårigheter kring tolkningen då författarna har 

begränsad juridisk erfarenhet. 

Vad gäller den information som har insamlats från representanter på Ellevio så får det tas i beaktande att 

Ellevio är ett företag med vinstintresse, men samtidigt en intressant motpol till 

Energimarknadsinspektionen. Då det ligger i Ellevios intresse att få så trovärdiga och korrekta resultat 

som möjligt för att få ut maximalt värde från denna studie så antas det ändå att den information som 

erhållits är av hög kvalitet och rättvisande. Författarna har inte uppmärksammat några nämnvärda 

skillnader mellan informationen från Energimarknadsinspektionen och Ellevio, vilket ger god validitet till 

den information som använts. Hos Ellevio har flertalet olika personer utöver handledarna bidragit med 
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data och information just för att informationen ska komma från en person med området som sitt 

expertisområde. 

9.1.2 Fallstudiens förutsättningar 

En förutsättning för denna studie som är viktig att belysa är kvaliteten på den data som använts. Då en 

avvägning måste göras mellan tillräckligt hög datakvalitet och tillräckligt låg kostnad var vissa brister att 

vänta. Som nämnts i metoden innebar det att i princip alla anläggningar saknar mätdata på åtminstone 

några ställen samt att vissa anläggningar saknade betydande mängd mätvärden. För att ändå kunna 

använda datan till simuleringarna vidtogs två åtgärder; kasta de anläggningar där tillräckligt stora mängder 

data saknades samt interpolera och ersätta luckorna för de anläggningar som bedömdes vara tillräckligt 

bra. Denna metod bedömdes både av Ellevio och författarna ge tillfredställande resultat som vid 

uppskalningen som skulle motsvara hela Ellevios kundbas gav en differens mot verkliga intäkter och 

energiflöden i storleksordningen några promille. Följaktligen bedöms kvaliteten på datan ha försumbar 

betydelse och fokus bör snarare skiftas mot tillämpningen av datan samt avgränsningar och förenklingar i 

modellerna som skapades för simuleringarna. 

Ytterligare en aspekt vid hanteringen av datan var bedömningen hur detaljerat en segmentering bör göras 

utifrån en geografisk dimension. Som tidigare nämnt har Ellevio fyra lokalnätsområden, alla med en egen 

intäktsram. En avvägning var tvungen att göras med avseende på om datan bör delas in efter de fyra olika 

områdena eller ej. Fördelen med att hantera alla områden som ett är att urvalsstorleken skulle bli stor för 

samtliga säkringsklasser och nuvarande tariffabonnemang. Nackdelen är att vissa lokala karaktärsdrag 

skulle gå förlorade och att det inte hade funnits någon säkerhet att intäkterna hade varit inom tillåtna och 

önskvärda gränser. Intressanta lokala karaktärsdrag i denna studie är framförallt den genomsnittliga 

nätkostnaden per kund vilket beror på en mängd faktorer såsom antal kunder, storleken på området, 

nätets ålder etc. En annan intressant aspekt är hur känslig efterfrågan på el är med avseende på 

utomhustemperaturen vilket fundamentalt drivs av områdets uppvärmningskarakteristik. Författarna 

valde att geografiskt segmentera kunderna utifrån de fyra områdena. Resultaten i denna studie visar att det 

finns betydande skillnader mellan de olika områdena som kan härröras till de ovan nämnda lokala 

karaktärsdragen. Efterfrågan på el med avseende på temperaturskillnader varierar mellan de olika 

områden, se tabell 23. Det är även sannolikt att den statistiska säkerheten hade varit sämre i 

regressionsanalysen om temperatur ifall den hade utförts på hela datasetet. Vidare så visas det att de olika 

områdena har en olik kostnad per kund vilket visualiseras i skillnader mellan prislistorna, se tabell 20 och 

motsvarande tabell i bilaga 1,2 och 3. Utifrån detta valde författarna att göra en uppdelning mellan 

avräkningsområdena till följd av att vissa kundgrupper blev små vilket ur ett statiskt perspektiv försvårade 

analysen om kundsegmentering. Där var vissa kundgrupper så pass små att resultatet blev statistiskt 

insignifikant vilket gör att man med säkerhet inte kan säga att nuvarande kundsegmentering är den mest 

fördelaktiga, se tabell 19.  

9.1.2.1 Relevans för andra elnätsbolag 

En förutsättning för att resultaten av denna studie ska vara av god relevans för andra elnätsbolag är att 

Ellevio är representativt som elnätsbolag. Vid en övergripande jämförelse kan det konstateras att det 

egentligen bara finns tre nätbolag av Ellevios storlek i Sverige; E.ON Elnät, Vattenfall Eldistribution AB 

och Ellevio AB. Att storleken på nätbolaget skulle innebära något hinder för relevansen för andra 

nätbolag är däremot inte säkert. Elnätsverksamheten är frånskild den konkurrensutsatta delen av 

företagen vilket leder till bedömningen det inte bör vara något hinder att Vattenfall och E.ON samtidigt 

bedriver annan typ av verksamhet inom energibranschen. Då Ellevio och E.ON primärt verkar på 

geografiska områden i södra och mellersta Sverige som är betydligt mer tätbefolkat än Vattenfalls 

nordligare delar kan det vara en intressant aspekt. Kostnadsstrukturen kan sannolikt avvika något från 

Ellevios kostnadsstruktur, men det bör inte vara någon anledning till att en effekttariff inte ska gå att 
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trimma in och ge liknande resultat. I övrigt så bedöms resultaten vara tillämpningsbara och i allra högsta 

grad intressanta för andra aktörer på elnätsmarknaden, med tanke på utvecklingen av elmarknaden. 

Denna generaliserbarhet stödjs av det faktum att resultaten för de olika avräkningsområdena ligger i linje 

med varandra, trots vitt skild karaktäristik mellan områdena. 

9.1.3 Avgränsningar och antaganden 

Studiens empiri avgränsades till att behandla finansiell och teknisk prestanda snarare än mjuka aspekter 

som har betydelse vid implementering. Anledningen var att det i ett första skede är mer naturligt att 

undersöka huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt med en övergång till kapacitetseffektiva tariffer. Vid 

ett positivt utfall är det av intresse att bedöma vilka tariffer som är mest kundvänliga och bäst lämpade för 

en faktisk implementering. Att dessa aspekter inte finns med i denna studie i någon större uppfattning 

anses inte utgöra något problem för att svara på frågeställningarna och uppfylla syftet. Däremot inses det 

att vidare studier skulle vara värdefulla för att särskilja några av tarifferna som presterar väldigt likt rent 

finansiellt och avgöra vilken av dem som kan vara mest lämpad för implementering. 

Att avgränsa kundbasen till kunder med maximalt 63 amperes säkringsstorlek var också en naturlig 

avgränsning då kunder med större säkring än så redan har en kapacitetseffektiv tariff. En annan 

avgränsning som också gjorde tidigt var inte låta tariffportföljen utgöras av fler än fem tariffer. Efter 

kundsegmenteringen visade sig denna avgränsning onödig då valet föll på två tariffer per område. 

En grundläggande förutsättning för att kunna göra en kundsegmentering var data kring Ellevios 

kundspecifika kostnadspåverkan. Med det menas att information behövs om vilka typer och omfattning 

av kostnader respektive kundgrupp orsakar hos Ellevio. En sådan analys bedömdes ligga utanför 

projektets scope och därför användes befintlig data från Ellevio istället för att göra en egen analys. För att 

bedöma kostnadsriktigheten klumpades samtliga kunder ihop till en kundstock som relaterades till 

Ellevios totala kostnadsstruktur. 

9.1.4 Analysmetod 

Nedan analyseras och diskuteras de använda metodikerna för studiens analyser. Vidare lyfts betydande 

antaganden samt en uppskattning över vilken påverkan de kan ha på resultaten.  

Dynamisk modell 

Ett av huvudsyftena med att byta till en kapacitetseffektiv tariffportfölj är att åstadkomma en 

förbrukningsförändring hos kunderna där delar av spetslasten flyttas till andra timmar. Följden av 

förändringen blir att nätets maximala belastning sjunker och att belastningen blir mer jämn över dygnets 

timmar. Den vetenskapliga teorin rörande detta område är tvetydlig där en jämförelse mellan många 

studier visar betydande skillnader vilket eventuellt kan bero på fundamentala skillnader mellan 

populationers värde av att använda el, typ av applikationer etc. Enligt författarnas kännedom finns få 

studier rörande korspriselasticitet mellan hög- och låglastanvändning av el gjorda i liknande klimat och 

förutsättningar som Sverige. Lastförflyttningsanalysen gällande korspriselasticitet generar därmed ett 

osäkert resultat och det är svårt att evaluera de realistiska effekter som drivs av dessa prissignaler på 

Ellevios kundbas. Författarna valde ett pessimistiskt värde på elasticiteten. 

Den vetenskapliga teorin rörande hur kunder anpassar sin elanvändning till en effektkomponent är 

knapphändig. I Sverige finns, enligt författarna, ett betydande praktiskt exempel som utvärderar påverkan 

av de prissignaler som denna typ av tariffer ger på förbrukningsmönstret, se avsnitten 4.3.2 och 6.6.5. 

Värdet på lastförflyttningen är uteslutande taget från en källa vilket medför ett element av osäkerhet, 

vilket sattes i intervallet 8-12 %. Skillnaden i lastförflyttning mellan den som uppkommer på grund av 

prisskillnader mellan låg- respektive höglast (korspriselasticiteten) och den påverkan som uppkommer av 

en effektkomponent blir betydande. Det visar sig att en effektkomponent är oerhört mer effektiv att 
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reducera spetslast än en tidsdifferentierad överföringsavgift. Utifrån ett marginalkostnadsperspektiv känns 

utfallet även naturligt. Att använda en mer enhet el under spetslast blir åtminstone 200-300 gånger dyrare 

med en tariffstruktur som innehåller en effektbaserad prissättningskomponent än en tidsdifferentierad 

överföringsavgift.  

Temperaturfluktuationers påverkan på intäkter och överförd energimängd 

I syfte att analysera intäkternas fluktuationer med avseende på säsongsvariationer i temperatur utvecklades 

en egen analysmetod som baserades på den mätdata som tillhandahölls av företaget. Regressionsanalysen 

bedömdes vara en lämplig metod då tillgången på mätdata var mycket stor och ett samband mellan 

temperatur och energianvändning önskades. Med tanke på att determinationskoeffecienten fick mycket 

höga värden verkar det ha varit ett bra metodval med avseende på den data som fanns att tillgå. När 

regressionskoefficienten hade beräknats gjordes en rimlighetsbedömning genom att multiplicera den med 

en normal temperaturgradient och på så vis göra en bedömning om eleffekten var rimlig vid den givna 

temperaturgradienten, med avseende på något form av genomsnittligt uppvärmningssystem. Rimliga 

siffror erhölls och därför bedömdes metoden vara tillräckligt bra för sitt syfte. En svaghet med modellen 

som skulle kunna utvecklas är att den approximerar medeltemperaturavvikelsen som lika stor under hela 

säsongen. Med andra ord så ger modellen samma effektökning under hela säsongen där 

medeltemperaturen avviker. En något mer realistisk modell hade kunnat vara att 

medeltemperaturavvikelsen varierade mellan dagar, vilket hade kunnat ge annat utslag på effektkostnaden. 

Ett annat alternativ hade också kunnat vara att försöka tillgång mätvärden från flera års period där 

naturliga temperaturvariationer mellan åren förekommer, men samtidigt medför det andra saker kan 

påverka energianvändningen mellan åren och därmed resultatet. 

Solcellers inverkan på Ellevios intäkter och kundernas kostnader 

Analysmetoden som utvecklades för solcellers inverkan på Ellevio baserades på att faktisk solinstrålning 

inhämtades från SMHI:s databas. Därför anses värden med mycket naturliga variationer ha erhållits. För 

att omvandla data över solinstrålning till elektrisk effekt beräknades en omvandlingsfaktor. Metoden ger 

en rimlig elproduktion för respektive månad och på årsbasis. Däremot finns en viss brist i fördelningen av 

elproduktion över dagens ljusa timmar. I modellen genereras elen linjärt med solinstrålningen över 

dygnets ljusa timmar. Det innebär att under några morgontimmar och kvällstimmar ger solcellerna ett 

produktionstillskott, när det i realiteten förmodligen hade varit försumbart och samtidigt blir 

maxproduktionen något lägre eftersom dygnets totala produktion är vad den borde vara. En mer 

avancerad beräkningsmodell hade kunnat utvecklas, men resultatet av det bedömdes vara oerhört 

marginellt, med tanke på energimängden fortfarande är korrekt och att dimensionerande effekt mycket 

osannolikt inträffar under en period där solcellerna ger ett betydande tillskott. Därför beslutades det att 

lägga fokus på mer betydande områden. 

Elbilars påverkan på Ellevios intäkter och kundernas kostnader 

Metoden att analysera konsekvenserna av en ökad mängd elfordon var att utifrån befintlig kunskap och 

teoretiska simuleringar skapa tidsserier av elanvändningen, vilka adderades på slumpvisa kunder tills 

homogen fördelning uppnåtts. Flertalet antaganden ligger till grund för skapandet av tidsserierna. Ett 

antagande var att elbilars genomsnittliga körsträcka motsvarar en genomsnittlig bil i Sverige vilket direkt 

påverkar mängden överförd el. Antagandet påverkar nuvarande tariff och tidstariffen mest då betydande 

delar av totala intäkter för dessa tariffer kommer utifrån mängden överförd el. Det hade varit intressant 

att veta huruvida elbilar åker mer eller mindre än genomsnittsbilen i nuvarande fordonsflotta. Ett annat 

antagande var att penetrationen av elbilar sker homogent i Sverige, både med avseende på geografisk 

lokalisering och boendeform. Det är troligt att antagandet inte är helt verklighetstroget då det är sannolikt 

att försäljningen av elbilar, till en början, kommer fokuseras kring storstäder med en mer utvecklad 

infrastruktur, exempelvis Stockholm. Det läsaren bör fokusera på i analysen om elbilar är primärt hur de 
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olika tariffstrukturerna presterar jämtemot varandra och inte den exakta kvantifieringen av resultatet. 

Rangordningen mellan de olika tariffstrukturerna kvarstår mellan de två scenariona.  

Vidare så kvantifierades de prissignaler de olika tarifferna skickar till investerande kunder. Det gjordes 

genom att beräkna kostnadsökningen för både teoretiskt simulerade laddningsmönster och optimalt 

laddningsmönster där all laddning sker nattetid och utanför spetsanvändningen. Analysen visar att 

nuvarande tariffstruktur inte skickar några prissignaler till kund att förändra det förväntade 

laddningsmönstret. De effektbaserade tariffstrukturerna skickar betydande prissignaler mot kund där 

kostnadsökningen för laddning av elbilar blir 2-6 gånger mer relativt mot nuvarande tariff samtidigt att 

ökningen under ett, ur nätets optimalt beteende, blir försumbar. Värt att notera är att konsekvenserna för 

nätet och behovet av eventuellt utbyggnad blir det samma oavsett tariffabonnemang om inga kunder 

reagerar på de tänkbara prissignalerna. Diskussionen kan då kokas ner till; hur troligt är det att kunder 

reagerar på prissignalerna i detta sammanhang? Oavsett svaret så anser författarna att det är mest rättvist 

att kunder som förändrat sitt förbrukningsmönster på ett sådant sätt att det orsakar krav på 

nyinvesteringar också får stå för en majoritet av de ökade kostnader dessa investeringar medför.  

9.2 Regulatoriska hinder 

Med avseende på det faktum att elnätsbolaget verkar på en naturligt monopolistisk marknad behövs en 

reglering kring hur nätbolaget får agera. Därför kan det finnas eventuella regulatoriska hinder för 

införandet av en kapacitetseffektiv tariff. Exempelvis kan det vara så att tillsynsmyndigheten, d.v.s. 

Energimarknadsinspektionen inte gör samma värdering av vilka aspekter som är viktigast att uppfylla för 

en nättariff. Om en effekttariff kan ge incitament till ökad energianvändning, men samtidigt ger 

incitament att hushålla med effekt kan det innebära ett hinder. På samma sätt kanske elnätsbolaget vill 

uppnå en maximalt kostnadsriktig tariff (eller rent av en med överdrivet stora fasta intäkter) i syfte att öka 

sannolikheten för maximal avkastning, medan Ei kanske är mer måna om att tariffen ska vara kundvänlig 

och lättförstådd. Resultaten i denna studie visar dock att exempelvis en effekttariff kan ge stora 

förbättringar på många av de högt värderade punkterna för såväl nätbolaget, samhället och den enskilda 

individen. Detta i kombination med att det faktiskt redan finns implementerade effekttariffer för 

småkunder i Sverige gör att det känns osannolikt att regulatoriska hinder skulle vara en stor risk. 

9.2.1 Oklara förutsättningar 

Som presenterade i bakgrunden har det skett flera betydande förändringar på elmarknaden senaste åren. 

Exempelvis har WACCen varit objekt för vida diskussioner och även förändringar. Även byte av 

avskrivningsmetod och beräkningsmetodik för kapitalbasen försvårar den långsiktiga planeringen för 

elnätsbolag. Med oklara förutsättningar innebär det en större risk att göra stora förändringar i 

verksamheten, vilket ändå byte av prissättningsmodell får anses vara. Dock så bör det beaktas att risken 

med ett byte kanske ändå kompenseras att effekttarifferna innebär betydligt mindre finansiell risk med 

avseende på framtida utveckling av elbilar, solceller och temperaturvariationer. Denna studie visar att 

volatiliteten av intäkterna blir betydligt lägre och att behovet att kontinuerligt justera tarifferna som 

reaktion på förändringar i kunders användning går ner avsevärt. På så vis kan ett byte till effekttariff vara 

ett sätt att hantera och minimera den risk som existerar med tanke på de regulatoriska förutsättningarna. 

9.3 Effekter vid eventuell implementering 

En eventuell implementering av de framarbetade kapacitetseffektiva tarifferna kommer ha konsekvenser 

på både kunderna, elnätsföretaget och samhället. 



80 

 

9.3.1 För kunderna 

En fundamental förutsättning för att den nya tariffen ska kunna ge så bra resultat som presenteras i denna 

studie är att kunderna förstår tariffen. Om kunden inte förstår vad denne debiteras för så är det inte heller 

möjligt att göra aktiva val och anpassa sin användning efter de styrsignaler som finns. Men även om 

kunden inte förstår tariffen till fullo så att de lastflyttande effekterna inte erhålls till en början, så skulle en 

implementerad tariff ändå innebära att det helt plötsligt finns stora incitament för producenter av vitvaror 

eller styrsystem att utveckla en styrning som kan baseras på nättariffen och kanske även spotpriset. På så 

vis kan ändå en långsiktig god lastförflyttningsförmåga baserad på prissignaler uppnås, även om kunden 

själv inte för förstår tariffen till fullo. Vidare så är det viktigt att kunden utöver att förstå tariffen också 

accepterar den för att det ska vara rimligt att implementera den. 

En annan konsekvens av implementering är att fåtalet kunder kommer få kraftfullt ändrad kostnad. 

Denna förändring är rättfärdigad då dessa kunder uppenbarligen har ett dåligt användningsmönster som 

då är mycket drivande för nätkostnaderna, och det är styrningen bort från detta som är det fundamentala 

syftet med nya tariffen. Likväl kommer det innebär en risk för missnöjda kunder, vilket sätter krav på 

Ellevio att förmedla bakgrunden och syftet med den nya tariffen på ett bra sätt. 

Beroende på vilken tariff som implementeras kommer det också innebär att kassaflödet för kunderna 

påverkas. Med den årliga effektavgiften så kommer kunderna få betydligt jämnare kostnader över året, 

medan framförallt tidstariffen och hybriden kommer att ge stora variationer i månadskostnad för 

kunderna. Huruvida kunderna föredrar jämnhet eller ojämnhet i fakturorna låter författarna däremot vara 

osagt. I och med att endast en mätpunkt för effektuttag har valts för samtliga tariffer innebär det också att 

månadskostnaden respektive skillnaden mellan olika år kan variera en del. Detta då den timme med högst 

effekt dimensionerar hela effektkostnaden och denna timme kan bero på enstaka ovanliga situationer eller 

beteenden som inte återkommer regelbundet. 

9.3.2 För elnätsbolaget 

Ett eventuellt byte till tariffalternativen som har en effektbaserad prissättning medför att 

marginalkostnaden för el kommer sjunka. Under ett resonemang att kunder använder el tills de känner att 

marginalnyttan är samma som marginalkostnaden är det troligt att användningen kommer öka marginellt. 

Skiftet i prissättningsmetodik skulle även troligen innebära en reducering i elnätets maximala belastning, 

där tarifferna med en effektbaserad prissättningskomponent utmärker sig. Det finns både företags- och 

samhällsekonomiska fördelar med att ha ett effektivt utnyttjande av näten. För elnätsföretag handlar det 

framförallt om möjligheten att avvara vissa investeringar för att hantera det ökade effektbehovet. Även 

om varje investering bör ha full kostnadstäckning inklusive en skälig avkastning utifrån Ei:s systematik vid 

framtagande av intäktsram, är det troligt kapitalkostnaden för dessa marginella kostnader är dyrare än det 

genomsnittliga kapitalet. Följden av det är att elnätsföretagets marginaler skulle påverkas negativt i en 

situation där de tvingas genomföra dessa investeringar. Även från ett samhällsekonomiskt perspektiv är 

det önskvärt då ett gott utnyttjande av näten reducerar systemkostnaden för elnäten och därmed 

begränsar kundens kostnader på en rimlig nivå.  

Nuvarande tariffportfölj baseras på en fast och en rörlig kostnad som för den absolut största majoriteten 

av kunderna baseras på summan av överförd mängd el under varje specifik månad. En konsekvens av ett 

byte från nuvarande tariffportfölj till en kapacitetseffektiv tariffportfölj är att prissättningen kräver en 

timvis upplösning på överförd mängd el. Det kommer ställa avsevärt högre krav på insamlingsmetoder, 

IT- och faktureringssystem.  

De dynamiska effekterna av en kapacitetseffektiv tariffportfölj är i dagsläget osäkra vilket gör att ett 

eventuellt byte från nuvarande tariffportfölj är förknippat med en bytande risk. Här måste ett avvägande 

göras gällande vilken tidshorisont implementationsprocessen bör ha. En snabb omställning är förknippat 
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med en högre exponering mot kortsiktig intäktsrisk då det är svårt att evaluera de dynamiska effekterna. 

En längre omställningsperiod hanterar risken samtidigt som elnätsföretaget kontinuerligt kan evaluera 

kundernas förändringsvilja och därmed är det lättare att sätta en korrekt prislista. Nackdelen med en 

långsam process är att det tar längre tid för kunderna att uppleva de starka prissignalerna som ett byte 

medför, vilket därmed medför att kunder inte ändrar sitt beteende på ett önskvärt sätt tillräckligt snabbt. 

Ett eventuellt utfall av denna strategi är att onödiga investeringar krävs, vilket i slutändan ökar både 

kundernas kostnader och försämrar företagets marginaler. Teorin påvisar att de kortsiktiga beteende 

förändringarna hos kunderna är begränsade varvid det bör vara fördelaktigt för elnätsföretaget att ha en 

aggressiv implementeringsstrategi. Det är dock oerhört centralt att ha en god kommunikation till 

kunderna så att de förstår den nya tariffstrukturen och först då kan de anpassa sig efter den.  

9.3.3 För samhället 

Som tidigare nämnt innebär ett byte till ett tariffalternativ bestående av tre komponenter att 

marginalkostnaden för elektricitet med en betydande mängd under icke-dimensionerande tidsperioder. 

Det innebär en risk för en ökad konsumtion av el. Ur ett samhällsperspektiv är det svårt att uppskatta 

huruvida detta är en fördelaktig utveckling eller ej. Vidare studier inom området behöver göras för att 

kvantifiera dessa eventuella nyttor eller merkostnader. Ur ett elhandlar- och elproducentperspektiv är 

utvecklingen förmodligen gynnsam då högre volymer på marknaden skapar möjligheter till lönsamma 

affärer. Nackdelen är att belastningen i nätet bör reduceras under höglaststidpunkter vilket kommer driva 

ner spotpriset under aktuella timmar. Återigen är det, med materialet i denna studie, omöjligt att 

kvantifiera dessa eventuella nyttor eller merkostnader. Det hade dock varit intressent, speciellt ur ett 

reglerperspektiv, att göra en cost-benefit analys med de föreslagna kapacitetseffektiva tarifferna för att se 

hur olika berörda aktörer kommer påverkas av ett eventuellt införande.  

En ytterligare konsekvens av ett eventuellt införande är att det påverkar lönsamheten i både solcells- och 

elbilsinvesteringar. Alla tariffalternativ med tre komponenter uppvisar liknande beteenden, nämligen att 

lönsamheten för solcellsinvesteringar reduceras kraftigt. Samtidigt så blir kostnaden för att ladda sin elbil 

starkt beroende på när i tiden detta sker och resulterar allt ifrån kostnadsökningar upp mot 40 % till 

försumbara förändringar. Anledningen till att utfallet blir så är att alla framtagna kapacitetseffektiva 

elnätstariffsalternativ är neutrala i sin mening att de speglar elnätsföretagets fulla kostnadsstruktur på ett 

väldigt bra sätt, läs tidigare avsnitt om kostnadsriktighet. Så ett införande skapar en mer neutral marknad 

som speglar elnätsföretagets marknadsförutsättningar bättre än nuvarande tariffer. Frågan är till vilken 

grad elnätsföretag ska ta samhällsansvar och stimulera investeringar i ovan beskrivna marknader. 

Författarnas åsikt i frågan är att elnätsföretagen bör spegla sin nuvarande marknadssituation på ett så bra 

sätt som möjligt genom att implementera neutrala elnätstariffsportföljer och sedan får centrerade 

regleringar och subventioner stimulera marknaderna. Bakgrunden till det är att om ansvars förs från 

reglermyndigheten (Ei) till elnätsföretagen att stimulera marknaderna kommer olika förutsättningar för 

kunder att uppstå i olika delar av landet. Något som författarna inte tror är ett fördelaktigt 

utvecklingsutfall.  

Även om effekttoppar kan minskas i den utsträckning som antas i denna rapport så kan det vara svårt att 

kvantifiera samhällsnyttan. Den skapade nyttan på kort sikt är egentligen endast minskade förluster i nätet 

som följd av jämnade belastning, vilket har påvisats vara av begränsad dignitet. Det kan snarare vara 

minskat behov av reglerkraft och framförallt fossilt baserad sådan som skulle kunna vara den största 

samhällsnyttan kortsiktigt. På lång sikt är tanken att ett jämnare användningsmönster gör att fler kunder 

kan anslutas till samma storlek av nät. På så vis hålls kostnaderna för nätet nere vilket innebär att en klar 

samhällsnytta skapas vid investeringsögonblicket om storleken på investeringen kan hållas nere. Vad som 

däremot inte är säkert är huruvida dessa minskade investeringar är ett realistiskt utfall. I och med att 

kostnaden för säkringsstorlek inte existerar på samma sätt som i dag finns det inget större incitament för 

kunder till att inte säkra upp sig. Om nätet då dimensioneras efter högsta potentiella effekt skulle 
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investeringarna i själva verket öka. Om nätet istället dimensioneras mer baserat på faktiska laster i nätet 

skulle utfallet med minskade investeringar kunna realiseras. Följaktligen är det svårt att avgöra hur stor 

den långsiktiga samhällsnyttan skulle vara med tarifferna som undersökts i denna studie. Ett ämne som är 

värt att undersöka vidare. 

9.4 Eget bidrag 

Få vetenskapliga artiklar berör ämnet kapacitetseffektiva lokalnätstariffer i Sverige. Enligt författarnas 

kännedom finns en liknande rapport som denna utförd av Sweco 2015 (Helbrink et al. 2015). En 

betydande skillnad framkommer mellan dessa rapporter och det är hur fördelningen mellan fasta- och 

rörliga kostnader bör se ut. Till skillnad från rapporten från Sweco valde författarna att bortse från 

nuvarande förhållande mellan fasta- och rörliga kostnader och valde målsättningen att uppnå en perfekt 

kostnadsriktighet. Därmed fås en mer nyanserad bild över framtida diskussioner efter tillskottet av denna 

rapport.  

Enligt författarnas vetskap finns ingen undersökning relaterat intäktsvolatilitet som en konsekvens av 

temperaturfluktuationer i Sverige. I rapporten presenteras även en metodik för hur detta kan evalueras. 

Metodens validitet bör verifieras genom att undersöka historisk data. Detta var dock något som 

författarna inte hade tillgång till. 

Det har även konstaterats att nuvarande incitamentsstrukturer för att stimulera ett effektivt utnyttjande av 

elnätet är korrekt konstruerat och berör vettiga element. Dessvärre är incitamenten alldeles för trubbiga 

och den potentiella vinningen är mycket begränsad. Då vinningen var så pass liten valde författarna att 

inte lägga någon vikt vid denna aspekt under rekommendation av tariffportfölj.  

9.5 Fortsatta studier 

Kundsegmenteringen baserades på en korrelationsanalys mellan respektive kundgrupps lastkurva och 

systemets lastkurva, vilket bedöms vara en bra utgångpunkt för kundsegmentering. Däremot så valdes 

lägenhetskunderna som ett eget kundsegment och övriga kunder som ett eget, utan koppling till 

korrelationsanalysen, utan baserad på tidigare teori samt erfarenhet från Ellevio. Vidare så sattes rabatten 

för lägenhetskunder till c:a 50 % jämfört med övriga kunder, vilket ger är en marginell kostnadsökning 

mot tidigare. Huruvida denna teori och vald rabattering är lämplig är däremot inte säkert. Hur mycket de 

ska subventioneras borde rimligtvis grundas på vilken grad av sammanlagringseffekt de har. En intressant 

frågeställning för fortsatta undersökningar skulle därför vara att beräkna hur mycket rabatten kan minskas 

utan att det blir mer lönsamt för dessa lägenhetskunder att slå ihop sig på ett gemensamt abonnemang 

med ordinarie tariff, där de då debiteras baserat på deras sammanlagrade effekt. 

Vidare så upptäcktes det under arbetets gång att det inte finns mycket teori kring hur småkunder reagerar 

på prissignaler och i synnerhet prissignaler i form av en effektkomponent. Därför skulle det vara 

intressant med fler riktiga mätningar där effektkomponenternas styrning kvantifieras men också 

undersökningar som visar hur kunder resonerar kring och anpassar sig efter effektkomponenten. Kopplat 

till detta skulle det också vara av stort värde för elnätsbolag att veta hur kunder tolkar olika 

tariffutformningar, vilken förståelse som finns och hur villiga kunderna är att anpassa sin användning 

efter en effekttariff. Exempel på frågor som är intressanta att undersöka är vad som gör en tariff komplex 

för kunden att förstå, om kunden uppskattar få eller många mätpunkter för högsta effekt per år och om 

kunder uppskattar jämna och förutsägbara fakturor eller mer fluktuerande och påverkningsbara fakturor. 

Slutligen så hade det varit intressant att studera vilka konsekvenser ett eventuellt införande av 

kapacitetseffektiva elnätstariffer har på andra berörda aktörer. Särskilt intressant är detta ur ett 

reglerperspektiv, då en sådan analys kan besvara ifall det är samhällsekonomiskt motiverat att byta till en 
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kapacitetseffektiv tariffstruktur eller inte. Ett resultat som är centralt för en reglerande myndighet och 

som direkt påverkar elnätsföretag som agerar på en högst reglerad marknad.  
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10 Slutsats 

Nedan presenteras projektets slutsatser och strukturen följer den som återfinns bland rapportens frågeställningar. 

Hur kan en kapacitetseffektiv tariffportfölj se ut för att erhålla ökad kostnadsriktighet? 

Först och främst kan det konstateras det är mycket lätt att skapa en tariffportfölj med ökad 

kostnadsriktighet genom att introducera en effektkomponent, som driver in intäkter som matchar de 

kapacitetsrelaterade kostnaderna. Denna kostnadsriktighet visar sig kunna bestå även under betydande 

marknadsförändringar, till skillnad mot dagens tariffportfölj som har tendenser att få sämre och sämre 

kostnadsriktighet som följd av marknadsförändring så som ökad penetration av mikroproduktion. Dagens 

tariff som består av ungefär 60 % fast avgift och 40 % energibaserad avgift motsvarar inte alls 

kostnaderna som existerar hos elnätsbolag och därför skulle en av de framarbetade effekttarifferna 

bestående av en fast avgift motsvarande c:a 15 %, en effektavgift som utgör c:a 78 % och en 

energiberoende avgift motsvarande 7 % av totala intäkterna ge närmast perfekt kostnadsriktighet. 

Vilka incitament skapar den utvecklade kapacitetseffektiva tariffportföljen för kunder att påverka 

sin kostnad och hur påverkar detta Ellevios framtida intäkter? 

Effekttarifferna ger kunderna betydande ekonomiska incitament att minska spetslasten. Ju högre effekt 

kunden utnyttjar desto dyrare blir nätkostnaden för kunden. En kund med, ett för elnätet, dåligt 

användningsmönster ges i storleksordningen upp till ± 50 % kostnadsförändring, vilket kommer från det 

faktum att kunderna bär sina egna kostnader på nätet genom utformningen mot perfekt kostnadsriktighet. 

Samtidigt har mediankunden ungefär oförändrad kostnad och majoriteten av kunderna har betydligt lägre 

kostnadsförändring än ± 50 %. Även om många kunder inte har stora förändringar i sina kostnader ges 

de fortfarande mycket stora incitament att minska effektutnyttjandet, då marginalkostnaden för effekt blir 

avsevärt mycket högre än i dagsläget. Med exempelvis den månatliga effekttariffen blir marginalkostnaden 

för en kilowatt nästan 100 kr vid en lasttopp, medan nuvarande tariff har marginalkostnad omkring 30 öre 

för en kilowatt under en timme vid en lasttopp. På så vis blir styrningen stark mot fokus på 

effekthushållning för effektivt utnyttjande av nätet. Samtidigt skiftas det bort från tidigare fokus att 

hushålla med energi, vilket har liten nytta för nätet. 

Vad gäller Ei:s nya incitamentsstruktur så bedöms den vara relevant i sin utformning, men för liten i sin 

storlek. För Ellevio skulle incitamenteten ge i storleksordningen 10 miljoner per år, vilket inte tros vara av 

storlek för att ensamt motivera storskaligt arbete mot att förbättra aktuella nyckeltal. Teori visar också att 

kunder är relativt inelastiska vad gäller pris, och därför behövs kraftiga styrsignaler om ett visst beteende 

önskas uppnås, vilket effekttarifferna bedöms ge. Dessutom behöver de utöver att vara kraftfulla också 

vara enkla för kunderna att förstå, för att ge lastförflyttning på kort sikt. På lång sikt är det däremot de 

ekonomiska styrsignalerna som är viktigare, då större del av lastförflyttning lär ske automatiskt av smarta 

produkter och system i hemmet. Därför är det viktigt kopplat till implementeringsstrategi att välja en 

kraftfull och enkel tariff initialt, för att sedan på sikt gå mot en tariff vars styrsignaler ger bästa möjliga 

ekonomiska prestanda. 

Hur robust är den framarbetade tariffportföljen med avseende på framtida osäkerheter på 

elmarknaden? 

Studiens känslighetsanalyser uppvisar en generell trend att trekomponentstariffer är mycket stabilare än 

tidstariffer och nuvarande tariffstruktur under betydande marknadsförändringar. Kostnadsriktigheten 

bibehålls även på önskvärda nivåer efter förändringarna på elmarknaden vilket indikerar att de även 

kommer prestera väl under de nya förutsättningarna. Följden av det är att prislistorna för tariffportföljen 

inte behöver uppdateras lika ofta vilket skapar stabila marknadsförutsättningar både för elnätsföretaget 

och deras kunder.  
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Av de tre gjorda känslighetsanalyserna bedöms skillnader i medeltemperatur under vinterhalvåret innebära 

störst risk för elnätsföretaget och därmed mest viktig att evaluera, då intäkterna drivs av en icke-

påverkningsbar och svårförutsägbar faktor. Förändringar gällande högre andel elfordon och mikro-

producerande kunder är av långsammare karaktär och går att påverka. Nuvarande prissättningsstrategi 

påverkar dock utveckling på ovanstående områden åt ett negativt håll. Effekttarifferna uppmuntrar att 

förändringarna sker på ett önskvärt sätt, samtidigt som intäkterna behålls, vilket ur ett 

robusthetsperspektiv motiverar ett byte till en effekttariff.  

Effekttarifferna förändrar kundernas investeringstänk från att investera i teknik som är energieffektiv till 

att investera i åtgärder som reducerar spetslasten, vilket är en önskvärd förändring ur elnätsföretaget. 

Förändringen påverkar också utvecklingen av de undersökta osäkerheterna på elmarknaden. Med 

effekttariffer ges nästan inga incitament att investera i solceller som egentligen är energibesparande, inte 

effektbesparande, och bör därmed inte subventioneras av elnätsföretaget. Vidare sänder de stora 

prissignaler till kund att ladda elbilen under låglastperioder något som är önskvärt både ur ett samhälls- 

och företagsekonomiskt perspektiv.   

Vilken kapacitetseffektiv tariffportfölj är att föredra?  

Resultaten i denna studie visar att det är mycket fördelaktigt att övergå till en tariff med tre komponenter 

där en tariff gäller för lägenhetskunder och en tariff gäller för övriga. Tarifferna bör utgöras av en fast 

avgift som driver in 15% av intäkterna, en effektavgift som utgör 78 % och en energiavgift som utgör 7 % 

för att nå optimal kostnadsriktighet. Av studiens fyra effekttariffer utmärker sig den årliga och månatliga 

effekttariffen som mest intressant om finansiell prestanda och mjuka aspekter vägs samman. Den årliga 

tariffen har något bättre finansiell prestanda, men samtidigt något oklar implementerbarhet och därför 

skulle vidare studier gällande implementerbarhet och lastförflyttande förmåga vara fördelaktigt för ett 

slutgiltigt val mellan dessa. Studiens slutsatser bedöms också vara generaliserbara för andra liknande 

elnätsbolag. 
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11 Rekommendation 

Baserat på de slutsatser som presenterats i denna studie vill författarna rekommendera en övergång till en 

tariffportfölj bestående av en tariff för lägenhetskunder och en tariff för övriga småkunder. Tarifferna ska 

bestå av en fast avgift, en effektavgift och en energiavgift. De resultat som har analyserat kopplat till 

kostnadsriktighet och finansiell prestanda så som robusthet för intäkterna visar att den årliga eller 

månatliga effektavgiften är att föredra då de har en överlägsen kombination av finansiell prestanda och 

förhållandevis låg komplexitet. För att avgöra vilken av den årliga och månatliga effekttariffen som är att 

föredra rekommenderas det att en fortsatt studie görs hur väl kunderna skulle förstå de olika tarifferna 

och hur de skulle mottagas. Detta är essentiellt att veta då syftet med tariffportföljen är att erhålla 

lastförflyttning på nätets effekttoppar och kunderna behöver då förstå tarifferna för att kunna agera på 

önskat sätt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även om tariffen inte förstås till fullo av samtliga kunder 

kan den ändå ha bra effekter långsiktigt, då en implementerad tariff ger incitament till utveckling och 

försäljning av smarta produkter och system som kan styras efter prissignaler och därmed verka 

kapacitetseffektivt. 
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Bilaga 1 – Information och data gällande Västergötland – Västra 

Svealand 

Tabell 1. Befintlig säkringsabonnemangsportfölj för Västergötland - Västra Svealand. 

Västra Svealand - Västergötland 

Abonnemang Småförbrukare Lägenhet  

  Max 16 A Trefas max 20 A 

    Enfas max 35 
A 

 

Fast elnätsavgift [kr/mån] 243,2 90,4  

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 38,34 38,82  

    

Abonnemang Enkel Tid Sommar 

Fast elnätsavgift [kr/mån] vid maximal 
huvudsäkring 

      

16 A 388 396 - 

20 A 494,4 503,2 - 

25 A 631,2 639,2 442,4 

35 A 910,4 918,4 637,6 

50 A 1370,4 1379,2 959,2 

63 A 1791,2 1800 1254,4 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 20,96 47,12* 111,58* 

    9,2** 20,96** 

    

Abonnemang Enkel vid enfasanläggningar Enfas max 10 
A 

Enfas 16 A - 
20 A 

Enfas 25-
35 A 

Fast elnätsavgift [kr/mån] 43,2 90,4 388 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 52,96 38,82 20,96 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Övrig tid 

Tabell 2. Tabell över korrelationsfaktorer för de olika kundgrupperna och nätets belastning i området Västra Svealand 
- Västergötland. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3  

 PPMCC ÖG* UG** PPMCC ÖG UG PPMCC ÖG UG Antal 
anläggningar 

3x16 0,920 0,933 0,906 0,998 0,999 0,990 0,989 0,990 0,987 504 

3x20 0,928 0,945 0,906 0,990 0,992 0,968 0,958 0,968 0,944 194 

3x25 0,404 0,622 0,128 0,935 0,964 0,733 0,562 0,733 0,323 44 

3x35 0,572 0,811 0,169 0,922 0,969 0,969 0,813 0,924 0,576 19 

3x50 0,558 0,844 0,022 0,903 0,970 0,970 0,863 0,957 0,602 13 

3x63 0,757 0,891 0,499 0,874 0,946 0,946 0,909 0,961 0,793 22 

* Övre gräns 
** Undre gräns 
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Tabell 3. Framarbetade förslag på alternativa tariffportföljer för Västergötland – Västra Svealand. 

Tariffstruktur Kundsegment Fast kostnad 
[Kr/månad] 

Kapacitetskostnad 
[Kr/kW] 

Energikostnad 
[öre/kWh] 

Årlig effekttariff Lägenhetskunder 64 46 3,9 

Övriga 64 74,3 3,9 

Månatlig 
effekttariff 

Lägenhetskunder 64 60 3,9 

Övriga 64 109 3,9 

Tidstariff Lägenhetskunder 64  HL*: 70 
LL**: 38 

Övriga 64  HL*: 82 
LL**: 41 

Tidstariff med 
effektkomponent 

Lägenhetskunder 64 60 HL*: 4,8 
LL**: 3,4 

Övriga 64 109 HL*: 4,8 
LL**: 3,4 

Hybrid Lägenhetskunder 64 HL*: 70 
LL**: 50 

HL*: 4,8 
LL**: 3,4 

Övriga 64 HL*: 118 
LL**: 96 

HL*: 4,8 
LL**: 3,4 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Låglasttid (Övrig tid) 
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Figur 1. Förväntade intäktsströmmar för varje insamlad månad (November 2014 - December 2015) normaliserade mot 
nuvarande intäkter. Nuvarande intäkter har en typisk hängmatta struktur, vilket gör att till exempel Årlig effektavgift 
har en väldigt jämn intäktsström över mätperioden. 
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Figur 2. Figur som visar kostnadsriktigheten för de olika tariffportföljerna i Västergötland – Västra Svealand. 

Tabell 4. Kostnadsförändring för varje kundgrupp för de olika tariffportföljerna. 

Tariff Lägenhet 

enfas 

Lägenhet 

trefas 

3X16 3X20 3X25 3X35 3X50 & 

3X63 
Årlig effektavgift 14,1% 6,7% 3,7% 2,2% -13,3% -13,6% -39,5% 

Månatlig 
effektavgift 6,6% 2,0% 3,8% -0,1% -10,0% -5,3% -29,3% 

Tidstariff -11,7% -6,5% -5,2% 5,2% 6,2% 13,7% 143,9% 

Tidstariff med 
effektkomponent 6,6% 1,9% 3,8% -0,1% -10,2% -5,4% -29,5% 

Hybridtariff 12,2% 3,9% 3,8% -0,1% -11,5% -6,6% -31,8% 

Antal [st] 173 599 502 193 44 18 34 

KPI [kW/MWh] 1,867 1,330 0,638 0,549 0,598 0,534 0,501 
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Figur 3. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för årlig effektavgift i 
Västergötland - Västra Svealand. 
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Figur 4. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för månatlig 
effektavgift i Västergötland - Västra Svealand. 
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Figur 5. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för tidstariff i 
Västergötland - Västra Svealand. 
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Figur 6. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för Tidstariff med 
effektkomponent i Västergötland - Västra Svealand. 

 

 



103 

 

 

Figur 7. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för trafikstrukturen 
hybrid i Västergötland - Västra Svealand. 
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Tabell 5. Intäktsförändring under olik implementeringsgrad av elbilar. Visar dels förändring för hela företaget, dels på 
genomsnittlige investerande kund. Nuvarande laddmönster är baserat på Grahn et al. (2013) sannolikhetsstudie över 
när laddning sker i hemmet. Timer är ifall all laddning sker under låglasttimmar. 

Tariff 

Realistiskt scenario Optimistiskt scenario 

Nuvarande 
laddmönster 

Timer Nuvarande 
laddmönster 

Timer 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Nuvarande 
0,61 4,82 0,61 4,82 1,50 8,77 1,50 8,77 

Årlig effektavgift 
1,81 17,87 0,08 1,58 4,52 26,24 0,20 1,13 

Månatlig 
effektavgift 2,64 25,09 0,08 1,57 6,50 37,71 0,19 1,13 

Tidstariff 
1,04 9,37 0,83 14,38 2,58 15,07 2,05 11,99 

Tidstariff med 
effektkomponent 2,64 25,09 0,07 1,37 6,50 37,70 0,17 0,99 

Hybridtariff 
2,61 24,74 0,07 1,37 6,41 37,21 0,17 0,99 

 

Tabell 6. Intäkts- och kostnadsvariationer orsakade av olika penetreringsgrader för solceller. Intäkterna hos Ellevio är 
baserade på hela kundbasen, medan kostnaderna för kunden är baserat på den grupp kunder som investerat i solceller. 

Förändringar i intäkter och kostnader 

 Tariffer ∆Tot intäkter 
realistiskt 
scenario 

∆Tot intäkter 
optimistiskt 
scenario 

∆Kostnad investerande 
kunder realistiskt scenario 

∆Kost investerande 
kunder optimistiskt 
scenario 

Befintlig -0,44% -1,78% -7,41% -3,93% 

Årlig effektavgift -0,12% -0,40% 1,68% -0,86% 

Månatlig 
effektavgift 

-0,30% -0,93% 3,12% -2,01% 

Tidstariff -0,67% -2,68% -14,56% -3,77% 

Tidstariff med 
effektkomponent 

-0,22% -0,85% 3,77% -1,83% 

Hybridtariff -0,23% -0,91% 3,25% -1,96% 
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Figur 8. Elanvändningens temperaturberoende för Västergötland - Västra Svealand. 

 

Tabell 7. Relativ förändring i intäkter beroende på temperaturavvikelser under uppvärmningssäsongen i Västergötland 
– Västra Svealand.  

        Temperatur- 
            avvikelse 

                        [°] 
 
Tariffalternativ            

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Nuvarande [%] 8,79 6,60 4,40 2,20 0,00 -2,15 -4,07 -5,61 -6,78 

Årlig effekttariff 
[%] 5,20 3,89 2,58 1,28 0,00 -1,26 -2,46 -3,62 -4,71 

Månatlig 
effekttariff [%] 5,59 4,19 2,79 1,40 0,00 -1,38 -2,73 -4,02 -5,26 

Tidstariff [%] 16,46 12,34 8,23 4,11 0,00 -4,03 -7,75 -10,93 -13,57 

Tidstariff med 
effektkomponent 
[%] 5,59 4,19 2,79 1,40 0,00 -1,38 -2,73 -4,03 -5,27 

Hybridtariff [%] 5,71 4,28 2,85 1,43 0,00 -1,41 -2,79 -4,12 -5,39 
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Bilaga 2 – Information och data gällande Västkusten 
Tabell 1. Befintlig säkringsabonnemangsportfölj för Västkusten 

Västkusten 

Abonnemang Småförbrukare Lägenhet  

  Max 16 A Trefas max 20 A 

    Enfas max 35 A  

Fast elnätsavgift [kr/mån] 176 89,6  

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 30,49 29,53  

    

Abonnemang Enkel Tid Sommar 

Fast elnätsavgift [kr/mån] vid maximal 
huvudsäkring 

      

16 A 278,4 287,2 - 

20 A 356 364 - 

25 A 454,6 462,4 317,6 

35 A 654,4 663,2 458,4 

50 A 985,6 993,6 690,4 

63 A 1288 1296 901,6 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 18,2 43,6 83,48 

    6,72 18,2 

    

Abonnemang Enkel vid 
enfasanläggningar 

Enfas max 10 A Enfas 16 A - 20 
A 

Enfas 25-35 A 

Fast elnätsavgift [kr/mån] 38,67 89,6 278,4 

Rörlig elnätsavgift [öre/kWh] 44,8 29,53 18,2 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Övrig tid 

Tabell 2. Tabell över korrelationsfaktorer för de olika kundgrupperna och nätets belastning i området Västkusten. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3  

 PPMCC ÖG* UG** PPMCC ÖG UG PPMCC ÖG UG Antal 
anläggningar 

3x16 0,979 0,981 0,976 1,000 1,000 0,995 0,994 0,995 0,993 1259 

3x20 0,984 0,986 0,981 0,999 0,999 0,983 0,981 0,983 0,978 756 

3x25 0,904 0,935 0,861 0,987 0,991 0,856 0,792 0,856 0,705 95 

3x35 0,707 0,850 0,466 0,973 0,987 0,987 0,809 0,905 0,634 29 

3x50 0,543 0,791 0,142 0,976 0,990 0,990 0,031 0,460 - 0,409 20 

3x63 0,353 0,613 0,024 0,989 0,994 0,994 0,552 0,747 0,269 34 

* Övre gräns 
** Undre gräns 
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Tabell 3. Framarbetade förslag på alternativa tariffportföljer för Västkusten 

Tariffstruktur Kundsegment Fast kostnad 
[Kr/månad] 

Kapacitetskostnad 
[Kr/kW] 

Energikostnad 
[öre/kWh] 

Årlig effekttariff Lägenhetskunder 64 40 3,4 

Övriga 64 56 3,4 

Månatlig 
effekttariff 

Lägenhetskunder 64 53 3,4 

Övriga 64 92 3,4 

Ren 
tidsdifferentiserad 
tariff 

Lägenhetskunder 64  HL*: 54 
LL**: 30 

Övriga 64  HL*: 70 
LL**: 35 

Tidstariff med 
effektkomponent 

Lägenhetskunder 64 53 HL*: 4,5 
LL**: 2,8 

Övriga 64 92 HL*: 4,5 
LL**: 2,8 

Hybrid Lägenhetskunder 64 HL*: 68 
LL**: 50 

HL*: 4,5 
LL**: 2,8 

Övriga 64 HL*: 100 
LL**: 81 

HL*: 4,5 
LL**: 2,8 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Låglasttid (Övrig tid) 
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Figur 1. Förväntade intäktsströmmar för varje insamlad månad (November 2014 - December 2015) normaliserade mot 
nuvarande intäkter. Nuvarande intäkter har en typisk hängmatta struktur, vilket gör att till exempel Årlig effektavgift 
har en väldigt jämn intäktsström över mätperioden. 
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Figur 2. Figur som visar kostnadsriktigheten för de olika tariffportföljerna i Västkusten.  

Tabell 4. Kostnadsförändring för varje kundgrupp för de olika tariffportföljerna. 

Tariff Lägenhet 

enfas 

Lägenhet 

trefas 

3X16 3X20 3X25 3X35 3X50 & 

3X63 
Årlig effektavgift -34,8% 12,9% 3,1% 2,2% -5,4% -13,6% -38,4% 

Månatlig 
effektavgift -38,8% 2,8% 2,7% 4,8% -10,7% -9,3% -35,9% 

Tidstariff -38,0% 3,0% -5,8% 4,1% -3,0% 9,2% -6,4% 

Tidstariff med 
effektkomponent -38,8% 2,8% 2,6% 4,7% -10,8% -9,4% -36,2% 

Hybridtariff -12,0% 13,9% 2,5% 5,2% -12,4% -10,1% -40,0% 

Antal [st] 1 339 1257 756 95 29 54 

KPI 0,9713 1,0376 4,362 7,8482 0,694 0,4695 0,5948 
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Figur 3. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för årlig effektavgift i 
Västkusten. 
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Figur 4. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för månatlig 
effektavgift i Västkusten. 
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Figur 5. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för tidstariff i 
Västkusten. 
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Figur 6. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för Tidstariff med 
effektkomponent i Västkusten. 
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Figur 7. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för tariffstrukturen 
hybrid i Västkusten. 
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Tabell 5. Intäktsförändring under varierande implementeringsgrad av elbilar. Visar dels förändring för hela företaget, 
dels på genomsnittlig investerande kund. Nuvarande laddningsmönster är baserat på Grahn et al. (2013) 
sannolikhetsstudie över när laddning sker i hemmet. Timer innebär att all laddning sker under låglasttimmar. 

Tariff 

Realistiskt scenario Optimistiskt scenario 

Nuvarande 
laddmönster 

Timer Nuvarande 
laddmönster 

Timer 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Nuvarande 0,52 6,76 0,52 6,76 1,28 7,07 1,28 7,07 

Årlig effektavgift 1,18 14,27 0,08 1,01 3,17 16,70 0,21 1,09 

Månatlig 
effektavgift 

2,47 30,15 0,08 1,02 6,23 32,72 0,21 1,08 

Tidstariff 1,08 12,93 0,86 10,29 2,67 13,93 2,12 11,08 

Tidstariff med 
effektkomponent 

2,47 30,11 0,07 0,84 6,23 32,68 0,17 0,89 

Hybridtariff 2,42 29,61 0,07 0,84 6,11 32,20 0,17 0,89 

 

Tabell 6. Intäkts- och kostnadsvariationer orsakade av olika penetreringsgrader för solceller. Intäkterna hos Ellevio är 
baserade på hela kundbasen, medan kostnaderna för kunden är baserat på den grupp kunder som investerat i solceller. 

Förändringar i intäkter och kostnader 

 Tariffer ∆Tot intäkter 
realistiskt 
scenario 

∆Tot intäkter 
optimistiskt 
scenario 

∆Kostnad investerande 
kunder realistiskt scenario 

∆Kost investerande 
kunder optimistiskt 
scenario 

Befintlig 
-0,38% -3,42% -7,45% -8,66% 

Årlig effektavgift 
-0,09% -0,99% -1,92% -2,17% 

Månatlig 
effektavgift 

-0,22% -2,10% -4,30% -5,09% 

Tidstariff 
-0,69% -3,35% -7,85% -8,34% 

Tidstariff med 
effektkomponent 

-0,20% -1,89% -3,87% -4,59% 

Hybrid 
-0,21% -2,04% -4,16% -4,93% 
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Figur 8. Elanvändningens temperaturberoende för Västkusten. 

 

Tabell 7. Relativ förändring i intäkter beroende på temperaturavvikelser under uppvärmningssäsongen i Västkusten. 

        Temperatur- 
            avvikelse 

                        [°] 
 
Tariffalternativ            

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Nuvarande [%] 6,29 4,72 3,15 1,57 0,00 -1,35 -2,59 -3,67 -4,66 

Årlig effekttariff 
[%] 

3,92 2,93 1,94 0,97 0,00 -0,88 -1,73 -2,55 -3,33 

Månatlig 
effekttariff [%] 

4,76 3,57 2,38 1,19 0,00 -1,09 -2,15 -3,15 -4,12 

Tidstariff [%] 14,03 10,52 7,01 3,51 0,00 -3,10 -6,00 -8,63 -11,08 

Tidstariff med 
effektkomponent 
[%] 

4,76 3,57 2,38 1,19 0,00 -1,09 -2,15 -3,16 -4,13 

Hybridtariff [%] 4,85 3,64 2,42 1,21 0,00 -1,12 -2,20 -3,22 -4,21 
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Bilaga 3 – Information och data gällande Storstockholm 
Tabell 1. Framarbetade förslag på alternativa tariffportföljer för Storstockholm. 

Tariffstruktur Kundsegment Fast kostnad 
[Kr/månad] 

Kapacitetskostnad 
[Kr/kW] 

Energikostnad 
[öre/kWh] 

Årlig effekttariff Lägenhetskunder 64 32 3,01 

Övriga 64 53 3,01 

Månatlig 
effekttariff 

Lägenhetskunder 64 40 3,01 

Övriga 64 81 3,01 

Tidstariff Lägenhetskunder 64  HL*: 50 
LL**: 25 

Övriga 64  HL*: 62 
LL**: 30 

Tidstariff med 
effektkomponent 

Lägenhetskunder 64 40 HL*: 4 
LL**: 2,6 

Övriga 64 81 HL*: 4 
LL**: 2,6 

Hybridtariff Lägenhetskunder 64 HL*: 54 
LL**: 32 

HL*: 4 
LL**: 2,6 

Övriga 64 HL*: 91 
LL**: 66 

HL*: 4 
LL**: 2,6 

* Höglasttid (nov-mars, vardagar 06-22) 
** Låglasttid (Övrig tid) 
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Figur 1. Förväntade intäktsströmmar för varje insamlad månad (Januari 2015 - December 2015) normaliserade mot 
nuvarande intäkter. Nuvarande intäkter har en typisk hängmatta struktur, vilket gör att till exempel Årlig effektavgift 
har en väldigt jämn intäktsström över mätperioden. 
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Figur 2. Figur som visar kostnadsriktigheten för de olika tariffportföljerna i Storstockholm. 

 

Tabell 2. Kostnadsförändring för varje kundgrupp för de olika tariffportföljerna. 

Tariff Lägenhet 

enfas 
Lägenhet 

trefas 
3X16 3X20 3X25 3X35 3X50 & 3X63 

Årlig effektavgift 35,6% 6,5% 6,1% 4,9% -7,6% -21,6% -52,7% 

Månatlig 
effektavgift 37,6% -0,3% 11,9% 11,1% -0,6% -9,0% -35,6% 

Tidstariff -58,6% -1,5% 16,8% 8,5% 2,8% -0,2% -27,2% 

Tidstariff med 
effektkomponent 37,6% -0,4% 11,9% 11,1% -0,6% -9,0% -35,7% 

Hybridtariff 35,7% 2,3% 9,0% 8,6% -3,5% -12,7% -41,6% 

Antal [st] 855 3025 33 123 399 95 119 

KPI [kW/MWh] 1,41 1,14 0,58 0,58 0,60 0,50 0,49 
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Figur 3. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för årlig effektavgift i 
Storstockholm. 
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Figur 4. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för månatlig 
effektavgift i Storstockholm. 
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Figur 5. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för tidstariff i 
Storstockholm. 
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Figur 6. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för Tidstariff med 
effektkomponent i Storstockholm. 
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Figur 7. Histogram över vilken procentuell kostnadsförändring som kunderna upplever. Gäller för trafikstrukturen 
hybrid i Storstockholm. 
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Tabell 3. Intäktsförändring under olik implementeringsgrad av elbilar. Visar dels förändring för hela företaget, dels på 
genomsnittlige investerande kund. Nuvarande laddmönster är baserat på Grahn et al. (2013) sannolikhetsstudie över 
när laddning sker i hemmet. Timer är ifall all laddning sker under låglasttimmar. 

Tariff 

Realistiskt scenario Optimistiskt scenario 

Nuvarande 
laddmönster 

Timer Nuvarande 
laddmönster 

Timer 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Intäkt 
[%] 

Kost. per 
investerande 
kund [%] 

Nuvarande 
0,25 5,37 0,25 5,37 0,60 5,71 0,60 5,71 

Årlig effektavgift 
0,73 17,83 0,06 0,60 1,83 19,77 0,13 1,46 

Månatlig 
effektavgift 1,11 25,52 0,06 0,56 2,70 27,20 0,13 1,36 

Tidstariff 
0,42 8,65 0,51 4,84 1,03 9,71 1,25 11,83 

Tidstariff med 
effektkomponent 1,11 25,50 0,05 0,48 2,70 27,17 0,12 1,17 

Hybridtariff 
1,05 24,75 0,05 0,49 2,55 26,46 0,12 1,21 

 

Tabell 4. Intäkts- och kostnadsvariationer orsakade av olika penetreringsgrader för solceller. Intäkterna hos Ellevio är 
baserade på hela kundbasen, medan kostnaderna för kunden är baserat på den grupp kunder som investerat i solceller. 

Förändringar i intäkter och kostnader 

 Tariffer ∆Tot intäkter 
realistiskt 
scenario 

∆Tot intäkter 
optimistiskt 
scenario 

∆Kostnad investerande 
kunder realistiskt scenario 

∆Kost investerande 
kunder optimistiskt 
scenario 

Befintlig 
-0,19% -1,64% -9,37% -9,87% 

Årlig effektavgift 
-0,03% -0,38% -1,03% -1,36% 

Månatlig 
effektavgift -0,07% -0,70% -2,27% -2,64% 

Tidstariff 
-0,17% -1,65% -8,01% -8,71% 

Tidstariff med 
effektkomponent -0,06% -0,61% -1,95% -2,29% 

Hybridtariff 
-0,07% -0,68% -2,18% -2,55% 
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Figur 8. Elanvändningens temperaturberoende för Storstockholm. 

 

Tabell 5. Relativ förändring i intäkter beroende på temperaturavvikelser under uppvärmningssäsongen i 
Storstockholm. 

        Temperatur- 
            avvikelse 

                        [°] 
 
Tariffalternativ            

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Nuvarande [%] 1,194 0,895 0,597 0,298 0,000 -0,279 -0,503 -0,704 -0,901 
Årlig effekttariff 
[%] 0,635 0,474 0,314 0,156 0,000 -0,149 -0,290 -0,426 -0,557 

Månatlig 
effekttariff [%] 0,651 0,487 0,323 0,161 0,000 -0,156 -0,305 -0,449 -0,592 
Tidstariff [%] 1,852 1,389 0,926 0,463 0,000 -0,443 -0,831 -1,194 -1,552 

Tidstariff med 
effektkomponent 
[%] 0,655 0,490 0,326 0,162 0,000 -0,157 -0,307 -0,452 -0,597 
Hybridtariff [%] 0,677 0,507 0,337 0,168 0,000 -0,163 -0,319 -0,471 -0,622 

 

 

 

 

 


