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Förord
Projektet Nya samverkansformer på energimarknaden har genomförts av
Sustainable Innovation, Ngenic AB och Upplands Energi AB. Energimyndigheten
har medfinansierat med 50% av projektmedlen, varav 20% använts till hårdvara
för att erbjuda en mycket låg tröskel för deltagarna.
Vi har under projektet även haft omfattande kontakt med relevanta aktörer på
energiområdet, såsom Forum för smarta elnät, och dess föregångare
“samordningsrådet för smarta elnät” samt Energimarknadsinspektionen, Svenska
kraftnät och berörda politiker. Vi har deltagit i andras forum och själva arrangerat
träffar såsom frukostseminarier, studiebesök och seminarier i Almedalen under 4
år där vi diskuterat olika regelbehov runt lösningar för effekt och
efterfrågeflexibilitet.
Utkomsten av projektet har blivit mycket lyckat, inte minst tack vare engagerade
projektmedlemmar. Men också ett faktum att vi jobbat inom ett område där inte så
många arbetat tidigare: möjligheterna hos system som samarbetar nerifrån
kunderna och som aggregerat gör ett stort avtryck i hela energisystemet.

EM2513 W-4.0, 2016-03-11

Speciellt skall vi tacka ägarna till Upplands Energi, dvs alla kunderna som deltagit
i våra försök. Vi har vid denna rapports inlämning nått ut med våra system till
över 400 kunder varav 377 hittills har installerat, och siffran fortsätter växa.
Projektet har lett till kommersiell fortsättning mellan Upplands Energi och Ngenic
så vi ser fram emot fler aktiva kunder och en stor mängd efterfrågeflexibilitet.
Vilket kommer generera ett värdefullt bidrag till den omställning av
energisystemet som vi befinner oss i.
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Sammanfattning
Projektet hade som mål att visa att vi skulle kunna nå 1 MW styrbar effekt baserat
på 500 kundinstallationer av Ngenics styrning av vattenburen värme. Målet
grundade sig på tidigare indikeringar att ett vattenburet värmesystem har en
snitteffekt på ca 2 kW, och att man således med 500 system aggregerat borde
kunna slå av 1 MW. Projektet har visat att det snarare rör sig om ca 2 MW.
Vi har genom de nästan 400 system som vi har i fält kunnat visa att lokalnätägare
har stort behov och har idag de största incitamenten att köpa in
efterfrågeflexibilitet av aggregatorer. Vi har också visat att det är möjligt för
denna flexibilitet att delta på många olika marknader och att det inte är säkert att
lokala och systemmässiga behov av flexibilitet korrelerar helt och hållet. I
upplands energis elnät är till exempel morgon toppen nästan en timme tidigare än
den högsta användningen i hela Svenska systemet.
Genom projektet har vi bevisat att vi redan med 250 system kan nå mer än 1,5
MW efterfrågeflexibilitet vid både morgon och kvällstopp. Vi gör dessutom inte
någon försämring av kundernas komfort, ingen har fått någon kännbar sänkning
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av sin temperatur. För att täcka längre tider och större effekter kan man utnyttja
fler system i grupp och cykla dessa om varandra för att inte den enskilda påverkan
skall bli så stor.
Den mer effektiva styrningen har även lett till energibesparingar på runt 10% på
värmepumparna främst genom att fastigheterna har en jämnare temperatur men
också genom att bättre utnyttja klarvädersprognoser och solinstrålning till
fastigheterna.
En annan lärdom är kundernas vilja att delta, där man initialt känner att det är ett
stort steg att börja använda en en tjänst även om den är gratis, speciellt när till och
med installatörer avråder från att “ändra något som fungerar”. När man däremot
kommit över tröskeln och använt tjänsterna så ser man direkt stor nytta och
känner en tillfredsställelse i att kunna delta i det smarta elnätet och samtidigt få en
komfort höjning och viss energieffektivisering.
Projektet har lett till mycket diskussioner i branschen och varit grunden till det
internationella priset “ISGAN award of excellence” som tilldelats fortsättnings
projektet “växlande effektreglering” under ministermötet i Malmö maj 2018.
Genom våra Almedals seminarier och vårt deltagande i olika elbranschforum har
vi på ett aktiv sätt lagt grunden för den förändring till ett mer flexibelt
energisystem som vi ser hända i detta nu.
Under almedalsveckan 2017 diskuterade projektet och panelen hur vi skulle kunna
ta fram de 3GW flexibilitet som finns i de svenska villorna med vattenburen
värme. Inom projektet North european energy perspectives har man lämnat en
rapport till forum för smarta elnät om efterfrågeflexibilitet där man ser ett behov
av just 3 GW flexibilitet redan 2020 så vårt projekt är mycket relevant.

Summary
The project's goal was to show that we could reach 1 MW of controllable flexible
power based on 500 customer installations of Ngenic's system for waterbased
heating systems. The goal was based on earlier indications that a water-borne
heating system has a medium power of about 2 kW, and that with 500 systems it
should be possible to switch off 1 MW. The project has later shown that it can
unleash about 2 MW peak power.
Through the almost 400 systems that we have in the field, we have been able to
show that a distribution systems operator (DSO) have a great need and today
have the greatest incentives to source in such demand-flexibility through
aggregators. We have also shown that it is possible for this flexibility to
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participate in many different markets and that it is not certain that local and
systemic needs for flexibility will correlate completely. For example, in Upplands
energy's distribution grid, the morning peak is almost an hour earlier than the
highest usage in the entire Swedish system.
Through the project, we have proven that with 250 systems we can reach more
than 1.5 MW demand-flexible at both morning and evening peaks, moreover, we
do not make any deterioration of the customers' comfort, no one has got any
noticeable temperature drops. To cover longer times and greater effects, one can
utilize several systems in groups and cycle these around each other so that the
individual impact will be minimal.
The more efficient control through Ngenic’s sysem has also led to energy savings
of around 10% on the primarily heatpumps the main reason for that is the more
uniform and stable temperature the buildings get. Clear weather forecasts and
solar radiation that is exposed to the properties is also better utilized especially in
spring time.
Another lesson is the customers' willingness to participate where you initially feel
that it is a big step to start using the new services even if it is at no cost,
especially when even installers advise against it "don’t change something that
works". On the other hand, when customers have started using the services, you
can see great benefit and they express a feeling of satisfaction in being able to
participate and help out in the transformation of the energsystem and at the same
time get an invrease in comfort and some energy efficiency.
The project has led to much discussion in the industry and has been the basis for
the international prize "ISGAN award of excellence" which has been awarded to
the continuation project “Alternating power control" during the ministerial meeting
in Malmö in May 2018. This work has laid the foundation for the change to a
more flexible energy system that we see happening now.

Already during the politician week in Almedalen 2017, the project had a session
were the panel discussed how we could unleash the 3GW flexibility that exists in
the Swedish villas with water-based heating. In the North European energy
perspective project, a report has been submitted to the Swedish smartgrid forum
about the need for flexibility in the Swedish grid, where one sees the need for the
same amount, 3 GW of flexibility needed already in 2020 so our project is very
relevant.

Inledning/Bakgrund
Projektet Nya samverkansformer på energimarknaden eller som det kommit att
heta inom branschen #Klok_El startade 2014 inom energimyndighetens program
Energi IT design och var då ett litet projekt i utkanten av det som benämndes
“aktiva kunder” och “smarta elnät”. Det fanns då och finns fortfarande ett stort
fokus just på att kunder skall bli aktiva och att man skall reagera på elpriset som
en signal. Genom att kunderna flyttar aktiviteter i tid skulle man med hjälp av
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priset på energi på elmarknaden driva kunder att använda energi vid andra
tidpunkter än de klassiska toppar och dalar som vi har i vårt energisystem. Det
fanns också exempel på elnätsbolag som jobbat med effekttariffer för
nätkostnader för att skapa incitament att flytta bort energi från timmar då elnätet
är ansträngt. Resultaten var enigt nedslående och visade att det skulle behövas
mycket stora kontanta incitament för att skapa aktiva kunder.
Klok_El tog en annan approach genom att undersöka hur det smarta hemmet,
snarare än den smarta kunden, skulle bete sig när de började påverka ett befintligt
elnät med helt automatiska processer som reagerar på elpris. Vi ville nå en styrbar
effekt på 1 MW och en kundbas på 500 kunder. Detta gjorde vi genom att
installera styrning på kundernas vattenburna värmesystem (olika typer av
värmepumpar och elpannor) så att vi kan sänka användningen när elnätet är
ansträngt.

Denna efterfrågeflexibiltet kan utnyttjas av både elnätsägare och elhandlare och
beroende på om flexibiteten utnyttjas för nät optimering av effekttariffer mot
överliggande nät eller av en elhandlare för att minska sina kostnader för inköpt
energi så blir det olika scenarier

En av de stora utmaningarna med automatisk styrning utifrån elpris blir
svårigheten för elhandlaren att förutse hur de automatiska systemen kommer att
reagera på de bud han lägger på elbörsen. Därför ser vi hur företag som tex Tibber
och Bright Energy mer och mer börjar koppla ihop sig med styrsystemen för att
kunna kontrollera deras beteenden så att de minimerar sin risk.

När elhandlare sedan agerar på den gemensamma marknaden så bryr man sig inte
om var de fysiska enheterna finns i elnätet och man kommer då att agera enbart på
marknaden och det system pris som gäller i ett prisområde. Detta kan då skapa
stora problem med effekt i de lokala elnät där man har sina aktiva enheter.
Till exempel skulle en elhandlare kunna ha ett avtal med en husleverantör om att
erbjuda nya husägare ett elpris ihop med huset. När man då bygger ett större antal
hus med samma tillverkare på ett ställe kommer dessa fastigheter att agera helt
unisont på det lokala elnätet vilket kan leda till stora problem för en nätägare.

När vi i projekt Klok_El istället utgår från det lokala elnätet och de uppkopplade
autonoma systemen som utan nätägarensvetskap ansluts i elnätet så ger vi istället
nätägare ett verktyg att hantera kostsamma effekt toppar i det lokala nätet och
detta addresserar det stora behov av smarta lösningar som just nätägare behöver
för att kunna hantera framtidens energisystem som enligt vår mening blir mer och
mer lokala med distribuerad produktion långt ut i elnäten och allt tydligare
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effektproblematik. Det är också här de största ekonomiska incitamenten finns. Det
är dock idag lite otydligt i hur långt en nätägare får gå med dessa system.

Den faktiska situationen är accelererande, det installeras mängder av smarta
system och i glesbygdsnät med mycket pendling som det elnät som Upplands
energi har så kommer inom några år stora mängder elbilar, smarta värmesystem
och solcellssystem samt luftvärmepumpar ha installerats från diverse olika
leverantörer och dessa tenderar att använda mindre energi men vara mer effekt
intensiva speciellt elbilsladdning. Vi har också sett att det blir effekttoppar på
somrarna då luft luft värmepumpar börjar användas som AC aggregat.

Genomförande
Strategin var att så snabbt som möjligt komma ut i fält med enheter, dvs hitta
kunder som ville delta i projektet och sedan få dem att installera styrsystemen, så
att vi snabbt skulle få erfarenheter av mätningar. Det var också viktigt att så tidigt
som möjligt förstå de stora intagspunkterna (de tre stora
högspänningsledningarna) till Upplands Energis elnät. Det tog dock längre tid än
beräknat att få igenom alla installationer varför vi var tvungna att begära en
ganska lång förlängning av projektet, varför det pågått ända från 2014 fram till
och med 2018. Projektet har gjorts i tätt samarbete med de tre aktörerna
Sustainable innovation, Ngenic och Upplands energi. Vi har även tagit in externa
personer som hjälpt till. Ett särskilt tack vill vi rikta till Ellen Eriksson, konsult
genom Sustainergies, som gjort ett jättejobb både med att kontakta kunder och
leverera ut samt installera system.
Installationer av Ngenic systemen

Vi var något optimistiska i hur snabbt vi skulle kunna komma ut med systemen i
fält hos kunder. Vi lyckades under första året inte få ut mer än 100 system och det
har visat sig att både grann-effekt och tid behövs för att nå igenom med dessa
system. Det har visat sig ta ett tag att övervinna psykologiska hinder i att lita på
systemen från kundens sida. Det är inte systemet i sig utan snarare att man inte
vill röra något som “ju fungerar bra”. Vi upplevde till och med att el och
värmepumpsinstallatörer rekommenderade kunder att inte installera just för att
man inte skall röra något som fungerar.
Vi har inte riktigt kunnat nå fram till 500 installerade system men har 446 system
utskickade och 377 installerade vid denna rapports inlämnande, antalet fortsätter
öka. Med detta projektresultat så har vi haft den största installerade basen av
automatiserad efterfrågeflexibilitet i Sverige vilket också går att mäta sig med
andra internationella projekt.
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Installationer ute hos kunder

Merparten av alla har gjort installationerna själva men ca 40 installationer har fått
installationshjälp. Främst efterfrågades denna hjälp av äldre personer, vilkas
intresse i projektet vi särskilt uppskattat då man annars hade kunnat tro att det
främst skulle vara teknikintresserade yngre som velat ha systemen.
Installationerna i sig har sett ganska olika ut eftersom varje hem sett lite
annorlunda ut än det andra. Det svåraste har varit nyare fastigheter eftersom
utegivaren på dem ofta är installerad dold bakom värmepumpen vilket har tvingat
oss att dra ut en separat kabel för att kunna installera systemet utanför
värmepumpen.
Erfarenheten har dock lett till förbättringar i installationsförfarande som Ngenic
tidigt kunde föra tillbaka till sitt installationsflöde. Det har flutit mycket bra med
installationerna och Ngenic har hjälpt till mycket med online support och
förbättringar i systemen.
En lärdom är att försöka ha mer kontakt med lokala installationsföretag som är
aktiva i området eftersom vi (som redan nämnts ovan) fått höra att de aktivt
motarbetat projektet genom att rekommendera kunder att inte installera enheterna
då man “inte skall röra något som fungerar”. De har också hävdat att garantin på
värmepumpen inte skulle fortsätta gälla vilket varit helt felaktigt. Som motvikt
mot detta har vi mot slutet av projektet märkt ett ökat intresse från medverkande
hushåll att faktiskt rekommendera sina grannar att också installera systemen.

Installation i villakällare
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Installation med givare gömd bakom värmepumpen

Exempel på hur det sett ut vid ett mer komplicerat fall när installationshjälp
behövts.
Fokusområde Ramsjöåsen

Inne i Björklinge har vi jobbat tätt med en bostadsrättsförening brf ramsjöåsen där
har nästan hälften av de boende aktiverat ett Ngenic system. Hela föreningen
befinner sig under samma nätstation. Vi har kunnat installera högfrekvent mätning
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på alla utgående linjer från stationen och på så sätt kunnat verifiera mycket bra
mätdata som ingått i den slutliga analysen av potentialen i den påverkan vi kunnat
åstadkomma genom styrningen. Alla husen i föreningen har liknande
uppvärmning med frånluftsvärmepumpar.

Högupplöst mätning i nätstation ramsjöåsen, på alla utgående linjer
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Detalj rogowski mätprober installerade på alla utgående faser.
Under projektet utökades även denna noggranna nätstationsmätning med en till
nätstation i närliggande Ramsjö Backe. Där användes stora bergvärmepumpar till
skillnad från de mindre frånluftsvärmepumparna i Ramsjöåsen.

Detaljerad mätning på varje linje och fas.

Inkommande mätning på huvudstationerna

Upplands energi har 3 inkommande högspänningsstationer där hela lokalnätet
debiteras för sin använda energi och det är från dessa mätare som effekttariffen
beräknas. För att kunna följa dessa stationer så nära som möjligt, har vi nyttjat det
svenska företaget Eliq.io vars blinkögon sålts även på IKEA. Genom att installera
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blinkögon på debiteringsmätarna kunde vi få enkel realtidsmätning av all effekt i
elnätet med ganska hög upplösning. Vi har använt Net1’s internet modem för att
skicka upp mätdatat till vår server.

Genom blinkdetektor fås nuvarande effekt hos stationen

Resultat
Mätningarna: 1.5MW styrbar effekt med 250 kunder

Redan under 2015 började vi styra effekt i elnätet men under januari 2016 hade vi
den första större styrningen. Då kom en 5-års topp i elnätet och vi hade ca 100
system i drift. Dessvärre hade vi svårt att verifiera funktionen då nätägaren inte
hade timmätning på kunderna och våra egna mätningar inte riktigt kunde verifiera
vad vår faktiska påverkan. Indikationen var dock att vi gjort nytta främst i vårt
fokusområde Ramsjöåsen.
Efter detta förfinade vi våra mätningar och även modellen av elnätet, och under
vintern 2017 stod vi rustade med bättre potential att verifiera vår påverkan. Den
28:e februari 2018 så fick vi en längre köldknäpp och under två efterföljande
morgontimmar var våra system med och styrde. Vi kunde sedan använda
kombinerad mätdata från de inkommande stationerna på 80 KV med våra lokala
mätningar på villorna och transformatorstationen Ramsjöåsen. På det sättet
verifierade vi att vi kan särskilja vår styrning från övrig användning i nätet.
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Mätdata på effekt från en enskild villa

Mätdata på effekt i nätstationen i Ramsjöåsen, både total och fördelat på
respektive linje

Graf över den totala effekten i hela Upplands energis elnät (summan av de 3
stationerna)
Vi kunde genom att samköra våra mätdata med modellern av elnätet och de
effekter vi uppmätt se att vår modell stämde väl överens med mätdata före och
efter vår styrning. Vi kan därför med stor sannolikhet säga att vi bortfört ca
1848.7 kwh och som mest nått över 1 MW reducerad effekt under den kritiska
tiden i nätet morgonen den 28 februari samt morgonen 1 mars med ca 250 aktiva
system.
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Faktiska effekttoppar över abonnerad effekt 60 MW

Faktisk uppmätt effekt (rött) och beräknad effekt om vi inte agerat (blå)
Den röda grafen på bilden ovan visar faktisk uppmätt effekt i hela Upplands
energis elnät. Våra modeller följer denna kurva både före styrningen och efter.
Den blå kurvan är vår modell troligaste scenario i det fall vi inte hade styrt baserat
på alla andra dagar vi inte styrt och temperaturerna varit jämförbara. Vi kan alltså
med stor sannolikhet säga att den blå grafen är det som hade hänt om vi inte styrt
denna morgon och topp effekten är alltså att vi tagit bort så mycket som ca 2 MW
momentant men att timmedeleffekt definitivt är mer än 1 MW vilket vi skulle nå i
projektet.
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Det gröna i grafen är alltså den energi som vi flyttat bort från byggnaderna. Trots
vår styrning, både morgonen 28 e och den 1 mars, så blev det ett visst överdrag på
timmedeleffekt mot abonnerad effekt på nästan 0.5MW detta ledde till ett
bötesbelopp på 132000 kronor så värdet av den effekt projektet faktiskt tagit bort
är ca 485000 kronor
Värt att notera att denna energi till största delen tillfördes igen av den morgonsol
som började stråla in i fastigheterna men också att vi försiktigt styrde tillbaka
fastigheterna just för att inte få någon ny effekttopp vid den återvändande lasten.
En kvällstopp hade på motsvarande sätt alltså varit lite mer problematisk då vi
inte kunnat hämta hem energin med hjälp av solinstrålningen. Värt att nämna är
att generellt sett är Upplands energi kvällstoppar något högre men denna morgon
var det morgontoppen som var absolut högst.

Vanliga effekttoppar hos upplands energi, kvällstopparna något högre.
Reliabilitet i mätningarna

För att kunna kontrollera våra egna mätningar var vi tvungna att försäkra oss om
att minskningen av last i nätet faktiskt berodde på vår styrning och inget annat.
Antingen att solen plötsligt tittade fram mellan molnen och gav tillskott på energi
genom solceller, eller att Setra sågverk påverkade. Det finns naturligtvis fler
sådan variabler men dessa är två av de större, och därtill två vi hade möjlighet att
kontrollera. Det bästa hade varit att ha mätdata från de enskilda villorna som
deltog men mätsystemet hos Upplands Energi hade tyvärr endast 27timmarsmätning via Turtle. Man har under 2018 genomfört ett utbytesprogram av
mätarna så att vid framtida styrningar kommer det gå bättre att verifiera
styrningarna.
Verifiering solinstrålning via solceller

För att kunna ta bort påverkan från solceller så installerades en integration mot
solcells invertrarnas API hos solaredge genom dettta så kan vi följa och och räkna
bort denna tillförda effekten i elnätet. Under morgontoppen 28 februari 2018
kunde vi t.ex se att vi inte hade någon instrålning under morgonen och att
förmiddagen bjöd på en del sol men med mycket låg effekt på solcellerna däremot
gav den ett stort värmetillskott i villorna.

15 (22)

Verifiering Setra sågverk

Setra Sågverk är den största förbrularen i hela lokalnätet och representerar över 2
MW topp effekt och i medeltal ca 1MW. Därför var detta är också en viktig
parameter att följa i utvärderingen av elsystemen. För att ytterligare få
tillförlitlighet i mätvärdena så byggdes därför ett API mot Vattenfalls system
Energywatch som redan fanns installerad på sågverket.

Mätdata från Energywatch som visar Setra sågverks effektkurva
Samarbetet

Samarbetet mellan en liten startup och ett litet elnätsbolag har varit mycket
fruktsamt och det har lett till att både Ngenic och Upplands energi haft besökare
från så långt bort som korea och Indien där en delegation från Indiens
elnätsansvariga besökte projektet. Även Energimarknadsinspektionen,
Länsstyrelsen och lokala politiker har visat stort intresse och kommit på
studiebesök vid olika tillfällen.
Genom samarbete med International Smartgrid Action Network ISGAN,
energimyndigheten och Forum för smarta elnät har projektet även presenterat vid
internationella konferenser i t.ex Leco italien, och även vid andra internationella
besök här i Sverige.
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Kunderna

De installationer vi gjort har merparten varit bergvärme och
frånluftsvärmepumpar men även luft-vatten värmepumpar och elpannor finns
bland kunderna. Genom att få en bättre kontroll och en mer konstant
innetemperatur så har systemens “gasningar” och “bromsningar” minskat så alla
system har bidragit med energieffektivisering. De flesta systemen har varit äldre
värmepumpar vilket troligen lett till en högre effektiviserings grad men vi har inte
kunnat verifiera detta helt ännu men vi har sett en energibesparing på 10%
beräknat på den styrning Ngenic gör i sina system och deras andra externa
verifieringar. Då nätägaren inte haft adekvat mätning (enbart Turtle med 27h
mellan mätpunkterna) i sina nät har vi inte kunnat verifiera dessa värden inom
projektet.
Den feedback vi fått från kunderna har varit odelat positiva och flera har
återkommit med kommentaren “Har aldrig haft så jämn värme”. Detta har även
bekräftats av att man rekommenderat grannar att skaffa systemen. I några enstaka
fall har man haft så komplicerade värmelösningar att vi inte kunnat installera
lösningen ens med hjälp av separat installatör.
Vi har fått en stor demografisk bredd i de kunder som anslutit sig till projektet. Ett
flertal äldre har anslutit sig utifrån ekonomiska perspektiv medan yngre dels sett
tekniken och att hjälpa till som viktigare. De äldre har mer sett appar som ett
problem medan de yngre och medelålders tacksamt tagit till sig styrmöjligheter
som exempelvis semester läge med sänkt temperatur och att kunna få bättre
kontroll på sin fastighet när man inte är hemma. En lärdom är att blommor mår
mycket bättre och behöver mindre vatten om man sänker temperaturen när man är
borta mer än 2 dygn, vilket flera har aktiverat.
Stör inte kunderna “påskstyrningen 2018”

En av uppgifterna i projektet var att tillföra kunskap om aktiva kunder. Vi har
genom enkäter fått svaret av kunder att de gillar att vara med och “hjälpa till i
elnätet” eftersom tjänsten varit gratis har man heller inte velat ha någon ersättning
för att man blivit styrd utan det är istället så att man känner sig nöjd att man
kunnat bidra utan att man haft någon märkbar komfort sänkning.
För att ytterligare testa detta så genomfördes en separat påskstyrning där vi
explicit gick ut på långfredagen med ett besked om att vi under påsken medvetet
skulle göra styrningar med deras system. Vi gick sedan efter en vecka på fredagen
ut med en enkät där vi frågade om de först och främst märkt något och därefter
specifikt hur de kände sig vid de olika styrningarna och huruvida de känt obehag
eller inte.

De flesta brydde sig inte ens om att svara på enkäten varför man troligen kan anse
att dessa va nöjda med systemet. åtminstone så nöjda att man inte bemödade sig
att svara negativt på enkäten om vad de tycker. Det var ca 100 som svarade av
dessa var det endast ett fåtal som som ansåg sig ha märkt styrningen och av dessa
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var det 13st som känt obehag vid styrningen. Men INGEN av dessa deltog i den
faktiska styrningen. Vi slumpade fram vilka vi faktiskt styrde och ingen av de som
kände obehag var inblandade i styrningen utan hade sina vanliga inställningar hela
tiden och vi gjorde ingen påverkan hos dessa.
Studien har ingen verifierad forsknings signifikans pga det låga antalet men för
oss i projektet visade det tydligt på det vi redan visste att de som valt att vara med,
var det på helt andra grunder än att bli kompenserade för en komfortförlust i
pengar. Man deltar för att det är bekvämt och enkelt att hjälpa till i elnätet. Genom
att störa kunden med styrningarna så skapar man bara obehag hos kunderna.

bild Sankey diagram över enkätresultat från påskstyrning
Kommersialiserbarhet och nya aktörer.

Projektet har konkret bidragit till ökade kunskaper om hur efterfrågeflexibilitet
kan förenkla anslutningen av mer förnybar energiproduktion, hur
distributionsförluster kan minimeras genom att optimera lasten i
transformatorstationer och ledningar samt minska risken för överbelastning vid
spetslast.
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Vi har också belyst att efterfrågeflexibilitet har mycket stor potential och kan
aktivera Sveriges småhusägare till att stödja utfasningen av effektreserven och ge
stöd till balansering av energisystem och elmarknad.
Vi har visat att det går att erbjuda dessa aggregatortjänster både till elhandel och
till elnät men att det idag är lokalelnätsägare som har störst nytta i monetära
termer av dessa nyttor.
Under projketet har vi sett begreppet aggregator antas av fler aktörer och även
elhandelsbolag som börjat integrera styrningar i sina erbjudanden till slutkunder.
Projektets påverkan

Genom detta projekt har vi lyft efterfrågeflexibilitet på allas agenda och praktiskt
kunnat visa att vattenburen värme är ett av de billigaste energilagringssystemen vi
kan använda för att matcha efterfrågan och tillgång.
Projektet är nu en vital del av Nätägaren Upplandsenergi’s strategi för att kunna
hålla nätavgifterna nere i framtiden1
Aggregatorrollen har lyfts genom detta projekt och all de framträdanden som vi
gjort inom bland annat forum för smarta elnät och våra almedalsseminarier. Men
också individuella träffar och studiebesök på plats.

Diskussion
Under 2018 projektets slutår, har det i alla de större städerna och även i andra
regioner visat sig finnas kapacitetsbrister och effekt är plötsligt ett av de mest
omtalade problemen i energisystemet. Det har startats flera spännande projekt
som tittar på detta och man söker lösningar i till exempel vätgas i Mariestad
“electriVillage” https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag-naringsliv/ElectriVillage-Mariestad.html
De större nätbolagen har gått ihop med ett större EU projekt kallat coordinet där
man utreder behovet och skall på försök skapa flera effektmarknader.
https://www.svk.se/om-oss/press/nytt-samarbete-for-smartare-anvandande-avelnatet-3054798/
I Uppsala skapas nu en testbädd “Live-in Smartgrid” där efterfrågeflexibilitet är i
fokus och man kommer leta och prova nya tekniker för att lösa Uppsala stads
utmaningar och bygga vidare på det som gjorts i Klok_El och Väx_El.
https://www.vinnova.se/p/live-in-smartgrid/
projekt “nya samverkansmodeller på energimarknaden” har varit ett pionjär arbete
och det har redan lett till flera nya projekt och effekt diskussionerna är i fullt
fokus över hela landet.

1

https://www.upplandsenergi.se/omoss/39543.elnatsavgiften_oforandrad_2017.html
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Nya tariffstrukturer

Vi har inte i detta projekt haft några förändringar i nätbolags tarifferna för att öka
på incitamenten för de deltagande kunderna utan vi har enbart jobbat med deras
goda vilja att delta genom att man fått systemen och tjänsten gratis.
Det vi sett är att kundernas reaktioner varit mycket positiva till detta och att man
inom nätbolaget börjat diskutera “styrtariffer”. Det arbetet är påbörjat och
kommer troligen att ingå i Vinnova testbädden “Live-in smartgrid
Under året gick vattenfall eldistribution ut med en nyhet att de skall införa
effekttariffer i hela sina elnät. Det kommer alltså bli allt viktigare att kunna styra
effektförbrukare som elbilar och värmesystem till tider då nätet inte är ansträngt.
Efterfrågeflex under längre perioder

En outforskad fråga är hur dessa system skulle fungera över en längre period med
låga temperaturer. Att vi kan skapa mer flexibilitet än vad vi visat i projektet är
klart men det kan vara så att om man måste använda dessa resurser ännu mer så
kommer man att nå förändringar i komfort hos kunderna. Vi tror att detta absolut
skulle kunna vara möjligt och att det skulle vara intressant med ett sådant
fortsättnings projekt i samarbete med beteendevetare där man framkallar ett
sådant extrem läge under en kall vinter och försöker maximera flexibilitetsuttaget
med tydlig kundkommunikation och ekonomiska incitament.
Målet 10% effektivisering hos 500 kunder och 1 MW effekt

Projektet hade som främsta mål att visa att vi skulle kunna nå 1 MW styrbar effekt
med ca 500 kundinstallationer detta baserade sig på tidigare indikeringar om en
snitteffekt på ett vattenburet värmesystem var ca 2 kW och att vi borde således
med 500 system kunna slå av dessa 2 kW. Det visade sig snarare röra sig om 1
MW med enbart 250 system aktiva. Vi har också fått en besparing på ca 10% på
värmepumpsinstallationerna och något mindre på de installationer som har rena
elpannor detta främst baserat på den mer jämna temperaturen men även på bättre
solinstrålningsoptimering. Vi ser att detta är en vital systemlösning för framtidens
energisystem och potentialen i att låta Sveriges värmesystem vara en del av
lösningen är mycket tydlig!
Framtiden

Under projektet har det blivit tydligare och tydligare att efterfrågeflexibilitet och
lokala energisystem i allt större grad är en mycket viktig resurs för att lösa system
problem. Alla storstäder har brist på effekt och har svårt att genomföra sina
expansionsplaner inför framtiden och Svenska kraftnät har aviserat risk för elbrist
redan under vintern 2018-19. Efterfrågeflexibilitet har därmed blivit ett av de mest
diskuterade verktygen för att lösa kapacitetsbristen i lokal och stamnätet.
Efterfrågeflexibilitet i kombination med batterier och lokala energisystem kan
också öka samhällets motståndskraft i krislägen, under 1970 talet var
distribuerade skyddsrum en stor fråga i samhället och man byggde upp massor av
skyddsrum på samma sätt skulle distribuerade energilager, solceller och
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kontrollerad energistyrning kunna hjälpa samhället i krislägen på samma sätt som
man bygt upp reservkraft med diesel idag.
Vi är övertygade om att aggregerad efterfrågeflexibilitet kommer vara en mycket
viktig fråga i framtidens energisystem.

Publikationslista
Vi har under projektet hållit mängder av föredrag och presentationer i alla
tänkbara sammanhang inom elnätssverige och vi har varit en naturlig
diskussionspartner och exempel på fungerande framtids lösning. Projektet har
varit aktivt i arbetet tillsammans med Energimyndigheten,
Energimarknadsinspektionen, Forum för smarta elnät, Vi har frekvent haft artiklar
i nyteknik och i andra forum.
Exjobb Nils Norlander Uppsala universitet ”En fallstudie i Jämn effekt i ramsjö
backe” UPTEC ES17 007
Exjobb Ida Eriksson Lisa petterson Uppsala universitet ”Nya förutsättningar för
elnätsföretagen” UPTEC STS 16 010
Internet of things success stories #2 january 2015
http://www.smart-action.eu/fileadmin/smart-action/publications/IoT_Success_Stories_2.pdf

https://www.facebook.com/klokel1/
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6B-a9LvYY
Ny teknik artiklar:
https://www.nyteknik.se/nyheter/varmepumpar-kopplas-till-elnatet-6395213
https://www.nyteknik.se/energi/sa-klarade-elnatet-i-uppland-kallaste-dagen6336296
https://www.nyteknik.se/nyheter/sa-klarade-elnatet-i-uppland-kylan-6336277
https://www.nyteknik.se/energi/de-bygger-smartaste-elnatet-dar-elbilar-skahindra-effektbristen-6895449
Elektroniktidningen
http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=61839
http://www.etn.se/index.php/nyheter/61839-smart-styrning-kapadeeffekttopp.html
Energivärlden
https://www.energivarlden.se/artikel/smarta-elnat-i-uppland-far-internationelltpris/
https://www.energivarlden.se/artikel/smarta-termostater-sanker-elkostnaden/
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Uppsala Nya tidning
https://www.unt.se/pressmeddelanden/smart-elnat-kapade-effekttoppen4093968.aspx
Powercircle rapport elnätetsroll i framtidens energisystem
powercircle.org/wp-content/uploads/2018/01/Slutrapport-KAN2.0.pdf
Energimarknadsinspektionens rapport ”åtgärder för ökad efterfrågefleibilitet

”

http://www.swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/efterfrageflexibilitet_h
ela.pdf’
Kolumn tillsammans med ISGAN i Heat Pumping Technologies
https://issuu.com/hptmagazine/docs/hpt_magazine_no2_2016?e=24860023/39632
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Energiforsk rapport “efterfrågeflex på en energyonly marknad” ER_13_95.pdf
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energisystem”)
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Slutbetänkandet “samordningsrådet smarta elnät” “planera för effekt” 2014
http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/slutbetankandet_sou_2014_
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Värmepumpars påverkan på effektbalansen
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Brooklyn microgrid
https://www.brooklyn.energy/press

22 (22)

planera för effekt “samordningsrådet för smarta elnät”
http://swedishsmartgrid.se/om-oss/bakgrund--samordningsradet-for-smarta-elnat/
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