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ABSTRACT  

This degree project has examined a simple method aiming to obtain coefficients for 

Velanders formula which purpose is to calculate peak loads. This was done by using 

regression analysis on historical data on consumption of electricity from 12 different 

customer categories acquired from Mälarenergi Elnät AB (MEE). The reason being that MEE 

wanted to examine a method which could obtain coefficients for Velanders formula based on 

hourly historical electricity consumption data. 

The method for obtaining Velander coefficients uses MATLAB to do regression analysis on 

simulated customer groups, created from hourly historical electricity consumption data. The 

Velander coefficients are then obtained from a regression curve based on Velanders formula. 

Results from the evaluation of the method is presented with the help of plots and tables for 

three chosen customer categories. Validation of the method was done by cross-validation and 

comparison against heterogeneous customer groups. 

Sensitivity analysis showed the examined method to be sensitive to several factors such as 

categorization of customers, the timespan of historical electricity consumption data, the 

number of simulated customer groups that were used and how many customers a category 

contained. 

By dimensioning these factors carefully, the method examined was assessed to be viable. The 

results indicated that the obtained Velander coefficients gave a good estimation of the peak 

loads for the chosen customer categories. Comparison between the estimated and observed 

peak loads indicated that there was a certain difference between them. This was to be 

expected since the estimated peak loads are to reflect the upper peak load limit. 

Keywords:  peak load, load estimation, load forecast, Velanders formula, Velander 

coefficients, customer category, regressions analysis, grid dimensioning.  
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SAMMANFATTNING  

Toppeffekter används av elnätsbolag för att dimensionera elnätet, vilket blir allt viktigare för 

varje år. Fler och fler invånare och företag ökar sin elkonsumtion och förväntar sig en 

driftsäker och stabil elförsörjning. Det finns två vanliga metoder att beräkna toppeffekter. 

Första sättet är Velanders formel som är en enkel metod för att uppskatta toppeffekter. 

Velanders formel behöver bara årsenergi och vetskap om kundkategori med tillhörande 

Velanderkonstanter för beräkning av uppskattad toppeffekt. Sedan finns den mer komplexa 

typkurvemetoden som behöver flera olika parametrar, t.ex. graddagtal, 

dygnsmedeltemperatur, gränssannolikhet och kundkategori.  

 

Detta examensarbete undersöker en enkel metod för att ta fram konstanter till Velanders 

formel för beräkning av toppeffekter. Detta genomfördes med hjälp av regressionsanalys av 

historiska elanvändningsdata från Mälarenergi Elnät AB:s (MEE) kunder från 12 olika 

kundkategorier. Detta på grund av att MEE önskade att utveckla en metod för att ta fram 

konstanter till Velanders formel baserad på historiska elanvändningsdata. 

 

Metoden för att ta fram konstanter till Velanders formel går ut på att med hjälp av MATLAB 

utföra en regressionsanalys på simulerade kundgrupper skapade från timvis historiska 

elanvändningsdata. En kurva baserad på Velanders formel tas sedan fram som beskriver den 

övre gränsen till toppeffekterna för de simulerade kundgrupperna. Från kurvan fås sedan de 

Velanderkonstanter som söks.  

 

Resultaten av den undersökta metoden presenteras i form av grafer och tabeller för tre 

utvalda kundkategorier. Alla kategorier och deras resultat finns som bilagor till rapporten. 

Valideringen av resultaten och metoden gjordes med hjälp av korsvalidering och jämförelse 

mot heterogena simulerade kundgrupper.  

 

Känslighetsanalysen visar att den undersökta metoden var känslig för flera faktorer såsom 

kategorisering av kunder, tidsspann för historiska elanvändningsdata, antal simulerade 

kundgrupper och kundantal.  

 

Med tillräcklig dimensionering av dessa faktorer bedömdes metoden vara användbar. 

Resultaten visade på att de framtagna Velanderkonstanterna gav en god uppskattning av 

toppeffekter för de kundkategorier som undersökts. Jämförelse av de uppskattade 

toppeffekterna och de observerade visade på att det fanns en viss differens mellan dem. Detta 

var dock förväntat eftersom de uppskattade toppeffekterna ska avspegla den övre 

toppeffektsgränsen.  

 Nyckelord: toppeffekt, toppeffektsberäkning, Velanders formel, Velanderkonstanter, 

kundkategori, regressionsanalys, elnätsdimensionering, belastningsberäkning. 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Simulerad 
kundgrupp 

Grupp av slumpmässigt utvalda kunder. 

Gruppstorlek Storlek på grupp av slumpmässigt utvalda kunder. 

Homogen 
kundgrupp 

Grupp av kunder från samma kundkategori. 

Heterogen 
kundgrupp 

Grupp av kunder från olika kundkategorier. 

Toppeffekt Högst uppmätta eller beräknade uttagna effekt för en 
kund eller kundgrupp. 

Årsenergi Årlig elektrisk energiförbrukning för en kund eller 
kundgrupp. 

Kundkategori Samlingsnamn för kunder med liknande 
belastningsmönster. 

Graddagtal Nyckeltal som används vid normering av energibehov 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En driftsäker och stabil elförsörjning är något som förväntas i dagens samhälle av dess 

invånare och företag. Därför är det viktigt att dimensionera elnätet för att klara av att 

leverera till alla kunder. Elforsk (2013) skriver att dimensionering av elnätet är en komplex 

process som innehåller kriterier för nätet samt tekniska och ekonomiska element. De 

tekniska aspekterna är viktiga att lösa för att uppnå de kriterier som finns för elnätet såsom 

belastbarhet, spänningskvalitet och robusthet. 

Framtida krav kan enligt Nordling (2016) komma att bli högre då säker elförsörjning blir allt 

viktigare i vårat samhälle. Toppeffekter och effektmönster används enligt Elforsk (2013) även 

för att dimensionera individuella komponenter som t.ex. transformatorer, ledningar och 

kablar som i bästa fall kan leda till lägre investeringskostnader vid utbyggnad av elnätet. 

Därför är toppeffektsberäkningar viktiga att utföra och att få så nära verkligheten som 

möjligt då det finns mycket för elnätsbolagen att dra nytta av. Enligt Ranaweera et. Al (1997) 

kan för stora avvikelser i beräkningar av laster i ett elnät snabbt innebära stora kostnader för 

en elnätsoperatör. 

Enligt Elforsk (2013) är i Sverige vanligt använda metoder för att uppskatta toppeffekter 

huvudsakligen Velanders formel (1) samt typkurvemetoden som gås igenom i mer detalj i 

avsnitt 3, Litteraturstudie.  

𝑃 = 𝑘1 ∗ 𝑊 + 𝑘2 ∗ √𝑊 , 𝑑ä𝑟 𝑃 ä𝑟 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑊 ä𝑟 å𝑟𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖.  (1) 

 

Svenska Elverksföreningen (1991) skriver att vid implementering av Velanders formel behövs 

endast objektets årsenergianvändning samt vetskap om vilken typ av kund (kundkategori) 

det gäller. I och med att krav på elnät och användningsmönster förändrats ansågs Velanders 

metod vara föråldrad. Enligt Elforsk (2013) bör de underlag till Velanders formel som togs 

fram på 50- och 60-talet uppdateras för framtida planering och dimensionering av elnätet. I 

nuläget skiljer sig Velanderkonstanter mellan elnätsbolag som använder Velanders formel 

p.g.a. att elnätsbolag individuellt uppdaterat eller tagit fram nya Velanderkonstanter, Sölling 

(2006), Netkollforum.com (2018), Samuelsson (2011). 

 

Svenska Elverksföreningen (1991) utvecklade metoden med typkurvor som till skillnad från 

Velanders formel tar hänsyn till när toppeffekter inträffar. Detta eftersom typkurvemetoden 

beskriver variationen av effektbehovet under ett dygn beroende på typ av kund. Tanken är att 

typkurvor bör ge en mer korrekt uppskattning av toppeffekt för sammanlagring av olika 
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lasttyper (kundkategorier) till skillnad från Velanders som tenderar ge ett för högt värde vid 

sammanlagring, se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1 Exempel på jämförelse mellan Velander och typkurvemetoden vid sammanlagring. (Svenska 
elverksföreningen, 1991) 

Jämfört med Velanders formel kräver typkurvor mycket mera indata. För framtagning av 

typkurvor krävs graddagtal, månad, typ av veckodag, dygnsmedeltemperatur, 

gränssannolikhet, kundkategori, antal kunder samt årlig energianvändning alt. yta. 

Typkurvemetoden ger mer detaljerad information om toppeffekter men kan samtidigt vara 

komplicerad att implementera. När Svenska Elverksföreningen utvecklade typkurvemetoden 

gjordes mätningar spridda i hela Sverige på ca 400 kundobjekt som delades in i 46 

kundkategorier. Till följd av bl.a. mätproblem erhölls data för vissa av dessa kategorier från 

mindre än 10 kundobjekt. Klintbo Skilje (2017) skriver i sitt examensarbete att detta 

tillsammans med det faktum att de typkurvor som initialt togs fram av Svenska 

Elverksföreningen ej med säkerhet speglar dagens förbrukningsmönster för många 

kundkategorier, vilket innebär att befintliga typkurvor kan ge felaktiga värden för 

toppeffekter.  

Enligt Elforsk (2013) skulle timvis elanvändningsdata kunna användas för att göra bättre 

toppeffektsberäkningar eftersom elbolag nu för tiden ofta har tillgång till timvisa 

förbrukningsdata för sina kunder. Det kan vara till hjälp när nya områden ska dimensioneras 

eller för att identifiera vilken lasttyp en kund är. 

Klintbo Skilje (2017) skriver att på grund av brister hos dessa vanliga metoder och att det 

finns mer data tillgängligt finns det en vilja att ta fram en bättre metod för att beräkna 

toppeffekter, vilket Mälarenergi Elnät AB (MEE) har gjort som använder sig av lokal timvis 

elanvändningsdata. Med hjälp av MATLAB utvecklades ett analys- och beräknings-verktyg 

för att analysera kunddata, som visades sig ha bra potential för att ta fram nya typkurvor och 

uppskatta toppeffekter. Men metoden blev väldigt komplex att använda och beräkningar tog 

lång tid att göra. Därför vill MEE AB undersöka om det går att utveckla en metod för att ta 

fram konstanter med hjälp av historiska elanvändningsdata till Velanders formel i MATLAB 

för att beräkna toppeffekter.  
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Elforsk (2013) skriver att inför framtiden kan nya typer av elkonsumtion eller elproduktion 

bli mer vanligt som behöver tas i beaktning vid toppeffektsberäkningar. Exempel på ny 

elkonsumtion är elbilar och vind- och solkraft som elproduktion. Nordling (2016) skriver att 

en ökning av eltransporter kan komma att ge högre effekttoppar i distributionsnät och 

framtida nät måste dimensioneras utefter maximalt effektbehov. Byggnationen av smarta nät 

kommer enligt Elforsk (2013) dessutom ge ökade möjligheter för kommunikation och 

kontroll vilket skulle kunna leda till bättre underlag för toppeffektsberäkningar i framtida 

nät.  

1.2 Problemformulering 

Elnätsdimensionering är en av de viktigaste aspekterna inom planering av distributionsnät 

som handlar om att säkerställa tillräcklig kapacitet för tillförlitlig och effektiv elleverans. Rätt 

dimensionering av elnätskomponenter kräver kunskap om förväntade toppeffekter i 

elförbrukning. 

I dagsläget använder Mälarenergi Elnät (MEE) typkurvemetoden för uppskattning av 

toppeffekter men det är en komplex process att uppdatera eller ta fram nya typkurvor. 

Velanders formel skulle vara ett enklare verktyg där bara årsenergi och kundkategori behövs 

då årsenergi i sin tur antas vara en funktion av andra parametrar som t.ex. utetemperatur. I 

det beräkningsprogram som MEE använder finns stöd för användande av Velanders formel 

men en metod för framtagning av Velanderkonstanter saknas i nuläget.  Med hänsyn till 

detta och ökad tillgänglighet av kunders elförbrukningsdata vill MEE utveckla en metod för 

framtagning av Velanderkonstanter för toppeffektberäkningar. 

1.3 Syfte 

Genom analys av historiska data över elanvändning hos kunder i MEE:s nät önskas en metod 

utformas för framtagning av Velanderkonstanter. 

1.4 Frågeställningar 

Kan Velanderkonstanter identifieras för att göra Velanders formel till ett användbart 

verktyg? 

Hur relevant/noggrann är Velanders formel? 

Hur kan/borde Velanderkonstanter identifieras? 
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1.5 Avgränsning 

Examensarbetet är avgränsat till att använda kunddata framtagen från år 2016 och 2017. 

Inhämtade kunddata är begränsat till 12 utvalda kundkategorier från MEE’s nät. 

2 METOD 

Genom regressionsanalys av historiska kunddata undersöktes om Velanderkonstanter kunde 

tas fram för Velanders formel. Metoden som användes har valts för att undersöka ett enkelt 

tillvägagångssätt för att ta fram Velanderkonstanter. Att just Velanders formel undersöktes 

berodde på att stöd för beräkning med Velanders formel redan i nuläget finns men ej 

används i MEE:s beräkningsprogram Trimble NIS. 

2.1 Analysverktyg 

 För utförandet av dataanalysen användes programmet MATLAB och funktionerna "Polyfit", 

"Polyval", "Polyconf" för att göra regressionsanalyser. Funktionen Polyfitn skriven av John 

D'Errico (2006) används också. 

2.2 Mätdata 

Data för regressionsanalysen bestod av timvisa effektvärden för kunder inom 12 

kundkategorier (se exempel i bilaga 1). De elanvändningsdata som Mälarenergi Elnät AB 

tillhandahållit för detta examensarbete är av bra kvalité men det fanns några mätpunkter 

som hade orimligt höga och låga förbrukningsvärden. Mätpunkter kontrollerades t.ex. genom 

att räkna kvoten mellan medel- och toppeffekter för att undersöka om det finns några 

avvikelser från typiska värden inom varje enskild kundkategori. Kunder med orimliga värden 

eliminerades sedan inför analys. Nedan i Tabell 1 visas undersökta kundkategorier med 

tillhörande kategorikod och antal kunder som tillgänglig data bestod av. 
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Tabell 1 Undersökta kundkategorier och dess kundantal 

Kategorikod Kundkategori Kundantal 

100 TILLVERKNINGSINDUSTRI 176 

170 DETALJHANDEL INKL MOTORFORDON 718 

220 FASTIGHETSFÖRV BOSTÄDER 989 

260 SKOLOR, UTBILDNING, FORSKNING 131 

280 TJÄNSTER,ORGANISATIONER,KYRKOR 215 

290 SPORT, FRITID, KULTUR 983 

310 GATU-, VÄGBELYSNING 427 

340 SMÅHUS EJ ELVÄRME 998 

350 SMÅHUS MED ELVÄRME 979 

360 FLERBOSTADSHUS LGH EJ ELVÄRME 995 

380 KOLLEKTIVLEVERANS LGH 109 

400 FRITIDSBOSTAD 259 

2.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen utfördes på alla 12 kundkategorier var för sig (Homogen analys). Det är 

möjligt att Velanderkonstanter kan identifieras genom analys av heterogena grupper men 

detta skulle innebära ett mer komplext tillvägagångssätt. Formeln för detta skulle ha en hög 

frihetsgrad med två gånger antalet kategorier Velanderkonstanter och även vara icke 

polynomial. Därför valdes istället homogen analys per kategori. Genom att kombinera olika 

kunder från samma kundkategori skapades nya, "simulerade”, kundgrupper för att ta fram en 

regressionskurva. Beroende variabel ”Y” representerades av toppeffekten för simulerade 

kundgrupper. Oberoende variabel ”X” representerades av årsenergi från simulerade 

kundgrupper. 

Målet var att ta fram en funktionell koppling mellan variabeln Y och X sådan att Y kan 

beskrivas av X, Y=f(X) och dess konstanter där f(X) representeras av Velanders formel. 

2.4 Validering 

Framtagna Velanderkonstanter validerades genom korsvalidering och test med heterogena 

kundgrupper. Determinationscoefficienten (R-squared) användes som parameter för att 

kontrollera att regressionsanalysen passade för datamängden vid korsvalideringen. 

Heterogena kundgrupper användes för att undersöka hur bra Velanderkonstanter framtagna 

från homogena kundgrupper fungerar för grupper med en blandning av två eller flera 

kundkategorier. 
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2.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys utfördes för att undersöka hur framtagen metod påverkades av olika 

parametrar. Detta genom att ta fram slutliga Velanderkonstanter för olika gruppstorlekar och 

antal simulerade kundgrupper per gruppstorlek.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Toppeffektsberäkningar 

Flertalet arbeten har på senare tid genomförts med syfte att undersöka metoder för att 

beräkna toppeffekter inom distributionsnät. Huvudsakligen har Velanders formel och 

Typkurvemetoden varit av intresse. 

3.1.1 Velanders formel 

Elforsk (2013) skriver att med Velanders formel, framtagen av Sten Velander 1952, erhålls en 

uppskattning av maximal toppeffekt för en eller flera kunder baserat på relationen mellan 

årsenergi och toppeffekt. Antagande vid användning av Velanders formel är att toppeffekter 

är normalfördelade, detta är dock inte nödvändigtvis korrekt i alla fall. Velanders formel visar 

inte heller när toppeffekter inträffar samt att formeln är empirisk och avspeglar ej helt 

korrelation mellan olika kunder, speciellt vid blandning av kundkategorier. 

Formeln ser ut på följande vis (2), där P är toppeffekt, W årsenergi och k är 

Velanderkonstanter beroende på kundtyp: 

𝑃 = 𝑘1 ∗ 𝑊 + 𝑘2 ∗ √𝑊  (2) 

För sammanlagring av flera kunder inom samma kundkategori beräknas toppeffekt enligt 

ekvation (3): 

𝑃 = 𝑘1 ∗ ∑ 𝑊𝑖𝑖 + 𝑘2 ∗ √∑ 𝑊𝑖𝑖   (3) 

Vid beräkning av toppeffekt för flera kunder av olika kundkategori kan en generell form av 

Velanders formel användas (4). Nedan betecknar i antal kunder av typ j. 

𝑃 = ∑ (𝑘1𝑗 ∗ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑖 )𝑗 + √∑ (𝑘2𝑗
2

𝑗 ∗ ∑ 𝑊𝑖𝑗)𝑖  (4) 

3.1.2 Typkurvemetoden 

Typkurvor framtagna av Svenska Elverksföreningen (1991) beskriver variationen av relativt 

effektuttag hos en kundtyp under ett dygn. Detta visas som medelvärde och 

standardavvikelse och tas fram för tre årstider, (vinter, vår/höst, sommar), två dagstyper 

(vardag och veckoslut) samt tre karakteristiska dygnsmedeltemperaturer. För mätningar 

gjorda på olika geografiska platser utförs normalisering av värden. Detta sker genom 

framtagning av temperaturkänslighet, normalårskorrigering av energiförbrukning, 

normalplatskorrigering av energiförbrukning samt normering av årsmedeleffekt. Även 

andelen av årsenergin som är temperaturberoende tas fram. 
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Vid framställning av faktiska prognoskurvor krävs mycket indata i form av graddagtal, 

månad, vardag eller veckoslut, dygnsmedeltemperatur, gränssannolikhet, kundkategori, 

antal kunder samt årsenergi, se Figur 2.  

 

Figur 2 Tillvägagångsätt för prognosering (Svenska Elverksföreningen, 1991) 

3.1.3 Tidigare arbeten 

Som en fortsättning på ett tidigare examensarbete genomförde Dahlenborg & Grahn (2014) 

ett nytt examensarbete hos Fortum Distribution AB där typkurvor för fyra olika 

kundkategorier uppdaterades. Syftet var att undersöka geografiska skillnader mellan utvalda 

platser och möjliga felmarginaler för att se hur befintliga typkurvor kunde förbättras. I ett 

försök att minska antalet kundkategorier och därigenom underlätta beräkningar av kunders 

elförbrukning genomförde Eriksson (2014) ett examensarbete där antalet kundkategorier 

minskades till nio. För dessa nio nya kategorier framtogs nya typkurvor för uppskattning av 

effektuttag.  

Resulterande typkurvor från båda dessa studier gav en felmarginal större än önskvärt. 

Uppdaterade typkurvor framtagna av Dahlenborg och Grahn (2014) jämfördes med 

timvärden för ström och en genomsnittlig felmarginal på 32% erhölls vilket ej ansågs vara 

godtagbart. Inga olikheter kunde bestämmas beroende på geografisk plats. Typkurvorna 

framtagna av Eriksson (2014) i syfte att minska antalet kundkategorier visade sig ge en stor 

differens jämför med uppmätta värden, troligtvis p.g.a. att en liten mängd data användes i 

studien. 

Klintbo Skilje (2017) genomförde ett examensarbete i samarbete med Mälarenergi Elnät AB 

(MEE) med syfte att täcka en del brister som tidigare typkurvemetod framtagen av Svenska 

Elverksföreningen har. Den nya beräkningsprincipen innefattade även eliminering av 

utetemperaturberoende samt korrelation mellan kunder. För beräkning av de nya 

typkurvorna användes elanvändningsdata från MEE’s nät för tre utvalda kundkategorier 
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bestående av 1000 kunder per kategori. De nya typkurvorna jämfördes inom samma 

kundkategori med framtagna typkurvor i olika geografiska områden för att undersöka 

variation beroende på geografisk plats. Uppskattade toppeffekter validerades genom att 

jämföras med virtuella kundgrupper baserade på verkliga elanvändningsdata. Resulterande 

typkurvor visade goda resultat vid validering med enstaka värden som överskred önskad 10% 

gräns för heterogena kundgrupper. 

En jämförelse mellan Velanders formel och typkurvor genomfördes av Greta Brännlund 

(2011) i ett examensarbete i samarbete med Fortum. En viss överbelastning i 

distributionsnätet hade upplevts under vintern 2009/2010 och p.g.a. detta undrade man på 

Fortum om en orsak till detta kunde vara ökad installation av värmepumpar samt om detta 

påverkade tillförlitligheten hos Velanders formel och typkurvemetoden. Studien resulterade i 

slutsatsen att typkurvormetoden visade sig ej motsvara hur de nya lastmönstren såg ut för 

kunder men om dessa skulle komma att uppdateras skulle det vara ett fungerande verktyg 

oavsett temperatur.  Velanders formel fungerar som beräkningsverktyg under normala 

temperaturer men att en ny uppsättning av Velanderkonstanter krävs för temperaturer under 

normala förhållanden.  Nuvarande Velanderkonstanter tar inte heller hänsyn till vilken typ 

av värmesystem som en kund använder men eftersom formeln främst baseras på årsenergi 

påverkar detta inte nödvändigtvis tillförlitligheten i resulterade toppeffektvärden. 

Velanderkonstanter skulle möjligtvis kunna tas fram via regressionsanalys med minsta 

kvadrat metoden för Velanders formel. Grund för detta bör vara tillräckliga data för timvis 

elförbrukning. Konstanter kan också tas fram för olika årstider. 

Enligt Brännlund (2011) visade resultaten från Velanders formel ett kraftigt beroende på 

korrekt kategorisering av kund. Vikten av att rätt Velanderkonstanter används undersöktes 

av Haglund & Johansson (2002) som en del av ett examensarbete där 

beräkningsprogrammet Netbas jämfördes med handräkning av Velanders formel. Netbas 

som används av Vattenfall Västnät nyttjar Velanders formel men med allmänna 

Velanderkonstanter. En viss differens fanns mellan programmets beräkning med allmänna 

Velanderkonstanter och handräkning. Vid sammanlagring visade sig resultatet också mer 

beroende av konstant nummer två (k2).  

I en studie genomförd av Elforsk (2011) undersöktes hur dygnsmedeleffekt påverkades av 

dygnsmedeltemperatur. Mätvärden inhämtades från olika geografiska platser och av de 

studerade fallen visade flertalet på en ökad effekt vid lägre temperatur. Detta samband var 

mer eller mindre linjärt inom intervallet 0-15°C. Vid mycket låga temperaturer observerades 

en viss mättnadsnivå vilket troligt beror på komplettering med andra typer av uppvärmning, 

exempelvis kamin eller liknande som ej belastar elnätet. Enligt Seppälä (1996) påverkas dock 

effektbehovet hos kunder i ett elnät av flera faktorer, t.ex. utomhustemperatur, vindhastighet 

och solinstrålning. Störst känslighet för väder har kunder med eluppvärmning. Även om 

uppvärmningsbehov beror på flera faktorer är det i praktiken bara temperatur som tas med i 

beräkningar. Enligt Feinberg E.A. och Genethliou D. (2005) är det inom industrin vanligt att 

ta fram s.k. vädernormaliserad toppeffekt med tillräckliga data som sträcker sig över ett långt 

tidsspann. Vanlig storlek på ett sådant spann är ca 25-30 år bakåt i tiden. 
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3.2 Matlab och Regressionsanalys 

3.2.1 Linjär Minsta Kvadrat Metoden 

Elementary Linear Algebra with supplemental applications skriven av Howard Anton och 

Chris Rorres (2011) beskriver minsta kvadrat metoden som att försöka hitta det matematiska 

sambandet y = f(x) mellan två variabler x och y genom att anpassa en kurva till punkter i ett 

plan uppbyggt av uppmätta värden på x och y. 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), . . . , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) 

För punkter i en mängd uppmätt data kan det i verkligheten vara svårt att hitta en kurva som 

passar exakt genom alla punkter. För att lösa det problemet väljer man istället framräknade 

koefficienterna som får den anpassade kurvan att bäst passa aktuella mätdata. 

 

Figur 3  Exempel på olika regressionskurvor. 

Antag att man vill anpassa ett polynom av en viss grad 𝑚 till  𝑛 punkter uppbyggda av x och y 

värden, då fås polynomet (5). 

 𝑦𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑥𝑚 (5) 

Med n punkter: 

(𝑥1, 𝑦𝑝1), (𝑥2, 𝑦𝑝2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑝𝑛) 

Genom att substituera in alla 𝑛 punkter av 𝑥 och 𝑦 i polynomet (5) får man fram 𝑛 antal 

ekvationer enligt nedan. 

𝑦𝑝1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑥1
𝑚 

𝑦𝑝2 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑥2
𝑚 

⋮        ⋮            ⋮                   ⋮       

𝑦𝑝𝑛 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑛 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑥𝑛
𝑚 

Framtagna ekvationer kan sen skrivas på matrisform enligt följande: 
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 𝑦𝑝 = 𝑀𝑣 

 

(6) 

𝑦𝑝 = [

𝑦𝑝1

𝑦𝑝2

⋮
𝑦𝑝𝑛

] , 𝑀 =

[
 
 
 
1 𝑥1 𝑥1

2

1 𝑥2 𝑥2
2

⋮
1

⋮
𝑥𝑛

⋮
𝑥𝑛

2

    

⋯
⋯ 
…

    

𝑥1
𝑚

𝑥2
𝑚

⋮
𝑥𝑛

𝑚]
 
 
 

,   𝑣 = [

𝑎0

𝑎1

⋮
𝑎𝑚

] 

 

Minsta kvadraten lösningar till ekvation (6) kan tas fram genom att lösa det normala 

systemet (7) som bestämmer koefficienterna för polynomet (5) där vektorn 𝑣 innehåller dessa 

koefficienter.  

Vektorn 𝑣 minimeras till (8) och om 𝑀
𝑇
𝑀 är inverterbart kommer de normala ekvationerna 

(7) att ha en unik lösning 𝑣 = 𝑣
∗
 som är given i ekvation (9).  

De framräknade koefficienterna till polynomet (5) ger sedan en bra anpassad kurva för 

datamängden som analyserats. (Anton & Rorres, 2011) 

 𝑀
𝑇
𝑀𝑣 = 𝑀

𝑇
𝑦𝑝 (7) 

 

 ‖𝑦 − 𝑀𝑣‖ (8) 

 

 
𝑣

∗
= (𝑀

𝑇
𝑀)

−1

𝑀
𝑇
𝑦𝑝 

(9) 

 

 

 

3.2.2 Regressionsanalys i Matlab 

Polyfit och Polyval är inbyggda anpassningsfunktioner för polynom som finns i MATLAB. 

Recktenwald (2007) går igenom att Polyfit räknar fram koefficienterna till en minsta 

kvadratkurvanpassning för ett polynom för en given datamängd. Samt att Polyval använder 

data som Polyfit tar fram för att utvärdera det framtagna polynomet över en viss datamängd. 

3.2.2.1. Polyfit 

[A, S]  =  polyfit(x, y, n) 

Input variablerna består av x och y som definierar den data funktionen Polyfit ska beräkna 

fram ett polynom för. Variabeln n bestämmer den önskade graden på polynomet.  
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Output variabeln A innehåller koefficienterna av polynomet som räknats fram, dessa är 

lagrade i nedstigande ordning av graden på x som visas nedan. Output variabeln S innehåller 

data som används som input till funktionen Polyconf. 

Polynomet (10) ser ut enligt följande där 𝑎𝑛 är de konstanter som vektorn A innehåller: 

𝑝(𝑥) = 𝑎1𝑥
𝑛 + 𝑎2𝑥

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑥 + 𝑎𝑛+1 (10) 

  

3.2.2.2. Polyval 

𝑦𝑓 =  𝑝𝑜𝑙𝑦𝑣𝑎𝑙(𝐴, 𝑥𝑓) 

Input variabeln 𝐴 innehåller koefficienterna för det framräknade polynomet från Polyfit. 

Variabeln 𝑥𝑓 är en skalär eller en vektor som innehåller en datamängd för polynomet som 

räknats fram och som används för att räkna fram variabeln 𝑦𝑓. 

Output variabeln 𝑦𝑓 är en skalär eller en vektor som innehåller de framtagna värdena för 

polynomet på så sätt att 𝑦𝑓 = 𝑝(𝑥𝑓). 

Genom att använda Polyfit och Polyval kan sedan en regressionsanalys göras i MATLAB för 

en viss datamängd för att ta fram ett polynom som är anpassat för just den datamängden. 

3.2.2.3. Polyconf 

Enligt Mathworks.com (2018) fungerar Polyconf enligt följande:  

[𝑌, 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴] = 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴, 𝑋, 𝑆, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚1, 𝑣𝑎𝑙1, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚2, 𝑣𝑎𝑙2) 

Input variabeln A innehåller konstanterna som beskriver ett polynom. Variabeln X innehåller 

polynomets oberoende X värden. Variabeln S innehåller information som tas fram från 

funktionen Polyfit. Variablerna param1, param2 och val1, val2 specificerar valbara 

parametrar som t.ex. konfidensgraden 'alpha'. 

Output variabeln Y innehåller information om de framräknade Y värden för polynomet som 

beskrivs av p och DELTA innehåller information för att beskriva de övre och lägre 

konfidensintervallen Y+DELTA och Y-DELTA. 
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4  AKTUELL STUDIE 

4.1 Kontroll av mätdata 

Som första steg kontrollerades tidigare inhämtade kunddata för att eliminera 

orimliga/felaktiga värden som annars skulle ge missvisande resultat. Detta gjordes genom att 

kontrollera effektvärden för varje enskild kund och villkorsstyrt eliminera kunder med 

orimliga värden från mätserien. Det villkor som användes var följande, se också Tabell 2 

nedan för referens samt bilaga 1 för exempel på kunddata: (nedan anges P i kW) 

𝑜𝑚 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑁

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑁
≥ 100, 𝑜𝑚 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑁 > 1000 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑚 ∑𝑃𝑁 = 0 → 𝑑å 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑁.  

 

Tabell 2 Format på inhämtade data med timvisa effektvärden för kunder 

Timme Kund 1 Kund 2 …. Kund N 

T1 P1 P1 …. P1 

T2 P2 P2 …. P2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Tn Pn Pn …. Pn 

 

Anledningen till att maxvärde för effekt valdes till 1000 kW för villkoren är att en del kunder 

inom flera kategorier visade sig ha enstaka värden på över 1000 kW medan normalvärden 

ligger på under 100 kW. Kvoten mellan maxvärde och medelvärde för effekt sattes till max 

100 för att eliminera kunder som dels hade många nollvärden alternativt avvikande 

belastningsmönster. Att summan av kundens effekter var noll tyder troligtvis på mätfel eller 

att kunden varit inaktiv. 
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4.2 Regressionsanalys och framtagning av Velanderkonstanter 

För framtagning av Velanderkonstanter genomfördes regressionsanalysen för homogena 

kundgrupper. Varje datapunkt som användes för regressionsanalysen bestod av 

medelårsenergi (W) och toppeffekt (P) värden från "simulerade" kundgrupper. 

Medelårsenergin från 2016 och 2017 beräknades genom att summera all effektdata och dela 

på två. Då effektdata gav effekt per timme erhölls energi i kWh. Toppeffekten togs från det 

största effektvärdet för den simulerade kundgruppen. 

Simulerade kundgrupper skapades genom att ta slumpmässigt utvalda kunder från den 

kundkategori som analyserades och slå samman dem till en "simulerad", kundgrupp, se Figur 

4 . De slumpmässigt utvalda kunderna togs från en begränsad del av totalt antal kunder, en 

gruppstorlek, som växer i storlek tills gruppstorleken täcker 99 % av alla kunder. För varje 

gruppstorlek utfördes skapandet av nya, "simulerade", kundgrupper 700 antal gånger (se 

också 0 För att undersöka om framtagna Velanderkonstanter från homogena grupper 

fungerar för grupper med blandade kundkategorier jämfördes observerad och uppskattad 

toppeffekt för simulerade heterogena kundgrupper. Dessa skapades av 500 slumpmässigt 

utvalda homogena simulerade kundgrupper från samtliga kundkategorier. Från dessa 

skapades heterogena kombinationer av 2, 3 och 6 kundkategorier. Nedan i Tabell 3 visas 

exempel på matris för kombinationer av par där varje årsenergi kommer från en simulerad 

kundgrupp. ”A” och ”B” symboliserar de två kategorier som används för att skapa ett 

kundgruppspar. ”A” går från kategori 1 till 11 och ”B” från 2 till 12. 

Tabell 3 Exempel på matris av heterogena kundgruppspar, n=500. 

 Kundgrupps 
toppeffekt 

Årsenergi 
kategori 

”1” 

Årsenergi 
kategori 

”2” 

Årsenergi 
kategori 

”3” 

… Årsenergi 
kategori 

”11” 

Årsenergi 
kategori 

”12” 
Första 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴1 + 𝑃𝐵1) WA1 WB1 0 … 0 0 

 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴2 + 𝑃𝐵2) WA2 WB2 0 … 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ 

 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴𝑛 + 𝑃𝐵𝑛) WAn WBn 0 … 0 0 

Andra 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴1 + 𝑃𝐵1) WA1 0 WB1 … 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ 

Sista 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴𝑛 + 𝑃𝐵𝑛) 0 0 0 … WAn WBn 

 

Uppskattad toppeffekt beräknades sedan per rad med årsenergivärden och 

Velanderkonstanter från kategori ”A” och ”B” med hjälp av Velanders formel (13). 

Uppskattade toppeffekter jämfördes sedan med observerade för att undersöka hur bra 

uppskattning de framtagna Velanderkonstanterna ger vid blandning av olika kundkategorier. 

Samtliga kombinationer av alla 12 kundkategorier undersöktes. 

𝑃𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 = 𝑘1𝐴 ∑ 𝑊𝐴𝑁 + 𝑘1𝐵 ∑ 𝑊𝐵𝑁 + √𝑘2𝐴
2 ∗ ∑ 𝑊𝐴 + 𝑘2𝐵

2 ∗ ∑ 𝑊𝐵𝑁𝑁   (13) 
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Känslighetsanalys) för att täcka ett stort antal olika kombinationer av kunder. Via denna 

process skapades flera olika kombinationer av kunder i grupper för att utföra 

regressionsanalysen på, se flödesschema Figur 5.  

Figur 4 Exempel på hur en simulerad kundgrupp tas fram från en kundkategori. 
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Figur 5 Flödesschema som beskriver framtagning av simulerade kundgrupper. 

 

Resultatet blev två vektorer med värden för årsenergi respektive toppeffekt. Antalet värden i 

vektorerna beror på antalet gånger gruppstorleken har ökats multiplicerat med antalet 

simulerade kundgrupper som skapats. Med hjälp av dessa två vektorer skapades en graf som 

innehåller punkter, där varje punkt byggs upp av ett värde på årsenergi (W) respektive 

toppeffekt (P). Varje punkt representerar en simulerad grupp. Exempel visas i Figur 6. 
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Figur 6 Exempel på graf av simulerade grupper. 

Dessa vektorer användes som input i funktionen Polyfit i MATLAB för att räkna fram 

konstanterna för det andragradspolynom som bäst passar datamängden som skapats. 

Funktionen Polyval användes sedan med årsenergi värden och framtagna konstanter för att 

beräkna fram nya uppskattade toppeffektvärden för polynomkurvan som sedan ritades upp i 

en graf. Exempel visas i Figur 7. 

 

Figur 7 Exempel på regressionskurva. 

Ett konfidensintervall med en konfidensgrad på 99 % togs fram genom funktionen Polyconf 

för den framräknade polynomkurvan. Från Polyconf erhölls värden som beskriver den övre 
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gränsen av konfidensintervallet, Figur 8. Dessa värden användes sedan för att ta fram en ny 

kurva som beskriver den övre gränsen av datamängden. Eftersom Velanders formel inte är 

ett polynom går den inte att specificera i funktionen Polyfit. Därför används istället Polyfitn 

gjord av John D'Errico (2006). Med hjälp av denna funktion kan formen på Velanders formel 

specificeras. Med värden för årsenergi och toppeffekt framtagna med Polyconf kan 

konstanterna för den övre gränsen av de framräknade datapunkterna tas fram. Exempel på 

detta visas i Figur 8. Beräknad toppeffekt jämfördes också direkt mot observerad toppeffekt 

genom visualisering i graf. Se Bilaga 2 för punktlista över metoden. 

 

 

Figur 8 Exempel på övre konfidensintervall (svart) och passad kurva baserad på Velanders formel 
(grön). 

Även relativ avvikelse beroende på observerad toppeffekt beräknades med hjälp av ekvation 

(12) för att undersöka hur uppskattade toppeffekter skiljer sig från observerade toppeffekter 

beroende på storlek av observerad toppeffekt.  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑− 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑
 (12) 
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4.3 Validering 

4.3.1 Korsvalidering 

För kontroll av den undersökta metoden delades tillgängliga data för en kundkategori i två 

delar. För båda delar skapades simulerade kunder enligt ovan. Regressionsanalys utfördes 

sedan på båda delar för att ta fram Velanderkonstanter för att uppskatta toppeffekt och se om 

båda fallen gav liknande resultat. Slutliga Velanderkonstanter togs sedan fram med samtliga 

data enligt metoden ovan. 

 

4.3.2 Heterogena kundgrupper 

För att undersöka om framtagna Velanderkonstanter från homogena grupper fungerar för 

grupper med blandade kundkategorier jämfördes observerad och uppskattad toppeffekt för 

simulerade heterogena kundgrupper. Dessa skapades av 500 slumpmässigt utvalda 

homogena simulerade kundgrupper från samtliga kundkategorier. Från dessa skapades 

heterogena kombinationer av 2, 3 och 6 kundkategorier. Nedan i Tabell 3 visas exempel på 

matris för kombinationer av par där varje årsenergi kommer från en simulerad kundgrupp. 

”A” och ”B” symboliserar de två kategorier som används för att skapa ett kundgruppspar. ”A” 

går från kategori 1 till 11 och ”B” från 2 till 12. 

Tabell 3 Exempel på matris av heterogena kundgruppspar, n=500. 

 Kundgrupps 
toppeffekt 

Årsenergi 
kategori 

”1” 

Årsenergi 
kategori 

”2” 

Årsenergi 
kategori 

”3” 

… Årsenergi 
kategori 

”11” 

Årsenergi 
kategori 

”12” 
Första 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴1 + 𝑃𝐵1) WA1 WB1 0 … 0 0 

 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴2 + 𝑃𝐵2) WA2 WB2 0 … 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ 

 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴𝑛 + 𝑃𝐵𝑛) WAn WBn 0 … 0 0 

Andra 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴1 + 𝑃𝐵1) WA1 0 WB1 … 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ 

Sista 
par 

𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐴𝑛 + 𝑃𝐵𝑛) 0 0 0 … WAn WBn 

 

Uppskattad toppeffekt beräknades sedan per rad med årsenergivärden och 

Velanderkonstanter från kategori ”A” och ”B” med hjälp av Velanders formel (13). 

Uppskattade toppeffekter jämfördes sedan med observerade för att undersöka hur bra 

uppskattning de framtagna Velanderkonstanterna ger vid blandning av olika kundkategorier. 

Samtliga kombinationer av alla 12 kundkategorier undersöktes. 
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𝑃𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 = 𝑘1𝐴 ∑ 𝑊𝐴𝑁 + 𝑘1𝐵 ∑ 𝑊𝐵𝑁 + √𝑘2𝐴
2 ∗ ∑ 𝑊𝐴 + 𝑘2𝐵

2 ∗ ∑ 𝑊𝐵𝑁𝑁   (13) 

4.4 Känslighetsanalys 

Eftersom undersökt metod går att genomföra med varierande antal simulerade kundgrupper 

per gruppstorlek och p.g.a. att kundantal i en kundkategori kan variera genomfördes en 

känslighetsanalys för dessa parametrar. 

Genom att köra analysen i avsnitt 0 med en variation av antal simulerade kundgrupper som 

började på 10 och ökade med steg om 50 upp till 510 togs Velanderkonstanter fram för varje 

stegökning. Detta upprepades 20 ggr per kundkategori för att variation i resultaten skulle 

vara tydliga. På liknande vis undersöktes resulterande Velanderkonstanter vid olika 

begränsning av maximala gruppstorlek som simulerade grupper skapas för. Också detta 

upprepades 20 ggr per kundkategori. Av denna anledning simulerades bara 100 kundgrupper 

per gruppstorlek för att korta ned beräkningstid. 
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5 RESULTAT 

Resultaten presenteras med grafer och tabeller som visar Velanderkonstanterna som 

framtagits för varje kundkategori, hur bra kurvan till översta konfidensintervallet passar till 

datamängden och relativ avvikelse för uppskattade toppeffekter.  Grafer om validering av 

metoden kommer även presenteras samt en känslighetsanalys för hur resulterande 

Velanderkonstanter påverkas av antal kundgrupper som simuleras och kundantal. 

5.1 Regressionsanalys och Velanderkonstanter 

I detta kapitel presenteras resultatet av regressionsanalys och resulterande 

Velanderkonstanter för kundkategorier småhus ej elvärme (EL340), tillverkningsindustri 

(EL100) och flerbostadshus ej elvärme (EL360). Alla kundkategoriers resultat kan hittas i 

bilaga 5 och bilaga 6. En tabell med framtagna Velanderkonstanter presenteras nedan. Tre 

typer av grafer visas även, innehållande simulerade kundgrupper och regressionskurvor, 

jämförelse mellan beräknade toppeffektvärden och observerade toppeffektvärden och den 

relativa avvikelsen för uppskattade toppeffektvärden med framtagna Velanderkonstanter 

beroende på observerad toppeffekt. 

Tabell 4 Framtagna Velanderkonstanter för (fr.v.) småhus ej elvärme, tillverkningsindustri och 
flerbostadshus ej elvärme. 

Kunkategori: EL340 EL100 EL360 

K1: 0.049678 0.000274 0.042830 

K2: 0.000249 0.112457 0.000207 
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Figur 9 Simulerade kundgrupper för småhus, ej elvärme (EL340) och resulterande 
regressionskurvor. 

 

Figur 10 Jämförelse mellan uppskattad toppeffekt och observerad toppeffekt för simulerade 
kundgrupper. Röd linje representerar en linje med lutning 1 för referens. Kundkategori småhus, ej 

elvärme (EL340) 
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Figur 11 Relativ avvikelse beroende på observerad toppeffekt för simulerade kundgrupper småhus, ej 
elvärme (EL340). 

 

Figur 12 Simulerade kundgrupper för tillverkningsindustri (EL100) och resulterande 
regressionskurvor. 
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Figur 13 Jämförelse mellan uppskattad toppeffekt och observerad toppeffekt för simulerade 
kundgrupper. Röd linje representerar en linje med lutning 1 för referens. tillverkningsindustri 

(EL100).  

 

Figur 14 Relativ avvikelse beroende på observerad toppeffekt för simulerade kundgrupper 
tillverkningsindustri (EL100). 
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Figur 15 Simulerade kundgrupper för flerbostadshus ej elvärme (EL360) och resulterande 
regressionskurvor. 

 

Figur 16 Jämförelse mellan uppskattad toppeffekt och observerad toppeffekt för simulerade 
kundgrupper. Röd linje representerar en linje med lutning 1 för referens. flerbostadshus ej elvärme 

(EL360). 
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Figur 17 Relativ avvikelse beroende på observerad toppeffekt för simulerade kundgrupper 
flerbostadshus ej elvärme (EL360). 

5.2 Känslighetsanalys 

Nedan visas hur framtagna Velanderkonstanter beror på antalet simulerade kundgrupper per 

gruppstorlek samt storlek på sista gruppstorlek, d.v.s. antalet tillgängliga kunder för 

skapandet av simulerade grupper. Nedan visas kundkategorier tillverkningsindustri (EL100), 

småhus ej elvärme (EL340) och flerbostadshus ej elvärme (EL360), resterande 

kundkategorier presenteras i bilaga 3 resp. bilaga 4.  
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5.2.1 Variation av antal simulerade kundgrupper 

I detta avsnitt visas resultaten av känslighetsanalysen för antal simulerade kundgrupper per 

gruppstorlek. För varje antal simulerade kundgrupper visas resulterande Velanderkonstanter 

k1 respektive k2 framtagna 20 gånger.   

 

 

Figur 18 Resulterande Velanderkonstanter (k1 resp. k2) för kategori 100, tillverkningsindustri, vid 
variation av antalet simulerade grupper per gruppstorlek. 

 

 

Figur 19 Resulterande Velanderkonstant (k1 resp. k2) för kategori 340, Småhus ej elvärme, vid 
variation av antalet simulerade grupper per gruppstorlek. 
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Figur 20 Resulterande Velanderkonstant (k1 resp. k2) för kategori 360, Flerbostadshus ej elvärme, 
vid variation av antalet simulerade grupper per gruppstorlek. 

 

5.2.2 Variation av kundantal 

I detta avsnitt visas resultaten av känslighetsanalysen för tillgängligt antal kunder vilket 

också sätter begränsningen för sista gruppstorleken. För varje begränsning visas resulterande 

Velanderkonstanter k1 respektive k2 framtagna 20 gånger. 

 

 

Figur 21 Resulterande Velanderkonstant (k1 resp. k2) för kategori 100, tillverkningsindustri, vid 
olika begränsning av största gruppstorlek för simulerade kundgrupper 
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Figur 22 Resulterande Velanderkonstant (k1 resp. k2) för kategori 340, Småhus ej elvärme, vid olika 
begränsning av största gruppstorlek för simulerade kundgrupper. 

 

 

Figur 23 Resulterande Velanderkonstant (k1 resp. k2) för kategori 360, Flerbostadshus ej elvärme, 
vid olika begränsning av största gruppstorlek för simulerade kundgrupper. 

 

5.3 Korsvalidering 

Här visas grafer och en tabell med resultaten från korsvalideringen. Graferna visar resultaten 

från regressionsanalysen för varje hälft av antalet kunder för kundkategorierna 100, 340 och 

360. Tabellen redovisar Velanderkonstanten k1 och k2 för de tre utvalda kundkategorierna. 

Resterande kundkategorier presenteras i bilaga 7 och bilaga 8. 
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Figur 25 Regressionsanalys på halva vardera delar för kundkategori 340. 

Figur 26 Regressionsanalys på halva vardera delar för kundkategori 360. 

Figur 24 Regressionsanalys på halva vardera delar för kundkategori 100. 
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Tabell 5 Konstanter framtagna från korsvalideringen. 

Kundkategori Konstanter 
Första 
hälften 
kunder 

Andra 
hälften 
kunder 

Skillnad [%] 

EL340 
1 0.000237 0.000229 3.4% 

2 0.078777 0.078385 0.5% 

EL100 
1 0.000214 0.000234 9.4% 

2 0.164825 0.197404 19.8% 

EL360 
1 0.000200 0.000199 0.9% 

2 0.058185 0.057811 0.6% 
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5.4 Heterogena kundgrupper 

Nedan presenteras resultatet av heterogena kundgrupper. Uppskattade toppeffekter baserat 

på observerade årsenergier och konstanter framtagna från homogena grupper jämförs med 

motsvarande observerade toppeffekter för varje simulerad grupp (till höger i figurer).  

Även relativ avvikelse för heterogena kundgruppspar beroende på observerad toppeffekt 

presenteras nedan (till vänster i figurer).  

 

Figur 27 Relativ avvikelse (vänster) och jämförelse mellan uppskattad och observerad toppeffekt 
(höger) för par av heterogena kundgrupper. 

 

Figur 28 Relativ avvikelse (vänster) och jämförelse mellan uppskattad och observerad toppeffekt 
(höger) för heterogena kundgrupper med 3 kundkategorier. 
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Figur 29 Relativ avvikelse (vänster) och jämförelse mellan uppskattad och observerad toppeffekt 
(höger) för heterogena kundgrupper med 6 kundkategorier. 

6 DISKUSSION  

Framtagen metod för identifiering av konstanter för Velanders formel är känslig för flera 

faktorer. För ett bra resultat förutsätts att kunder är korrekt kategoriserade, att den 

historiska data som används täcker ett stort tidsspann samt att tillräckligt antal simulerade 

kundgrupper används. Därtill är det viktigt att vara medveten om att också kundantal 

påverkar resulterande konstanter. 

Som tidigare nämnts skriver Brännlund (2011) att Velanders formel är kraftigt beroende av 

att en kund är rätt kategoriserad. En felaktigt kategoriserad kund/kunder kan påverka de 

slutgiltiga Velanderkonstanterna som tas fram för den kundkategorin. Detta blir viktigare ju 

färre kunder en kundkategori har, då varje enskild kund kommer att påverka slutresultatet 

med större vikt. Om många kunder har ett annat belastningsmönster än vad kundkategorin 

är ämnad för kommer de framtagna Velanderkonstanterna inte reflektera verkliga värden på 

ett bra sätt. Vi har inte observerat att några kunder i de kundkategorier vi undersökt som är 

felaktigt kategoriserade, men det har funnits värden som varit väldigt stora respektive låga 

som vi valt att ta bort. Vi antar att dessa stora värden beror på att data har mätts upp fel eller 

att det har funnits defekta mätinstrument. 

Viktigt för framtagen metod är att de data som används täcker ett stort tidsspann eftersom en 

central faktor för effektuttag är utetemperatur. Med data som täcker många år bör 

vädernormaliserad toppeffekt kunna beräknas. Som tidigare nämnts skriver Feinberg E.A. 

och Genethliou D. (2005) att ett typiskt tidsspann kan vara ca 25-30 år. Den data som har 

använts i detta arbete täcker bara två år vilket inte är tillräckligt för fullt vädernormaliserade 

toppeffekter. Man bör förstås avväga längden på tidsspann mot hur snabbt 

belastningsmönster förändras hos kunder. 
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Vi har i detta arbete valt att använda gruppstorlekar med alla tillgängliga kunder för 

respektive kundkategori som har undersökts. För kategorier med många kunder innebär 

detta att toppeffekter för simulerade kundgrupper blir väldigt stora för stora gruppstorlekar. 

För praktisk användning av metoden bör man möjligtvis anpassa maximala gruppstorlekar 

för att inte ge kundgrupper med toppeffektvärden som blir orimligt höga i förhållande till 

typiska värden på distributionstransformatorer. Inom detta examensarbete har någon sådan 

begränsning ej använts eftersom syftet varit att undersöka metoden för identifiering av 

Velanderkonstanter och inte att ta fram slutliga Velanderkonstanter som kan användas av 

Mälarenergi Elnät AB direkt. 

Vid framtagning av simulerade kundgrupper valde vi att skapa 700 simulerade kundgrupper 

per gruppstorlek. Detta eftersom känslighetsanalysen visade på minskad variation av slutliga 

konstanter vid ökande värden på antal simulerade kundgrupper. Att inte ett större värde än 

700 användes var en avvägning mot beräkningstid som blev mycket lång för stora värden på 

antal simulerade kundgrupper. 

7 SLUTSATSER 

Regressionsanalys av årsenergier och toppeffektvärden från simulerade kundgrupper som 

metod för att ta fram Velanderkonstanter bedömer vi vara användbar om de faktorer som tas 

upp i diskussionen dimensioneras tillräckligt. Resultaten av regressionsanalys och 

framtagning av övre konfidensgräns visar en god uppskattning av toppeffekter med de 

framtagna Velanderkonstanterna. Vissa differenser kan observeras vid jämförelse av 

uppskattade och observerade toppeffekter samt att uppskattade toppeffekter tenderar ge ett 

högre värde men detta är att förvänta eftersom de ska avspegla den övre gränsen.  

Relativ avvikelse visar att uppskattad toppeffekt har större variation vid låga observerade 

toppeffekter vilket är att förvänta. En bidragande orsak till detta kan vara stor variation i 

effektuttag hos kunder vilket blir mer påtagligt för små grupper. Noggrannheten beror alltså 

troligtvis till stor del på storleken av gruppen kunder.  

Undersökning av hur slutliga Velanderkonstanter påverkas beroende på antal simulerade 

grupper per gruppstorlek visade på en trend med snabbt konvergerande värden upp till ca 

100 och därefter långsammare konvergens vid ökande antal simulerande kundgrupper. Detta 

observerades för båda Velanderkonstanterna (k1 och k2). Vid begränsning av tillgängligt 

kundantal påverkades k1 och k2 olika. För större kundantal ökade k1 medans k2 minskade 

vilket visar på att man bör vara medveten om hur många kunder som har använts vid 

framtagning av Velanderkonstanter med denna metod. Variation av slutliga 

Velanderkonstantvärden minskar också med större tillgängligt kundantal.  

Korsvalideringen visar att utformad metod tar fram Velanderkonstanter som ger en god 

uppskattning av toppeffekter.  Viss skillnad mellan Velanderkonstanterna framtagna från var 

sin hälft av kundantalet kan observeras för kategorierna 100, 220, 280, 310 och 400. Detta 
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beror på variation i datamängden som kan ses regressionsgraferna i bilaga 7. Orsaker till 

variationen i datamängden kan vara felkategoriserade kunder eller att visa kunder har 

avvikande värden som missats vid kontroll av mätdata. Exempel på resultat där kunddata är 

bra kan ses på kategorierna 260, 290, 340, 350, 360 som indikerar att undersökt metod kan 

ge en god uppskattning av toppeffekter. 

Undersökningen av heterogena kundgruppspar visar ett liknande mönster som homogena 

grupper. Uppskattade toppeffekter ger som förväntat något högre värden än de observerade. 

Relativ avvikelse visar också här på en högre noggrannhet för större värden på observerad 

toppeffekt. Resultatet visar på att Velanderkonstanter framtagna för homogena kundgrupper 

också går att använda för heterogena kundgrupper. 

7.1 Svar på frågeställningar 

Kan Velanderkonstanter identifieras för att göra Velanders formel till ett 

användbart verktyg? 

Baserat på våra resultat anser vi att Velanderkonstanter kan tas fram från historiska 

elanvändningsdata för att Velanders formel ska vara användbar som ett verktyg för 

toppeffektsberäkningar. 

Hur relevant/noggrann är Velanders formel? 

Velanders formel används fortfarande inom elnätsbranschen men underlagen kan vara 

föråldrade. Noggrannheten hos Velanders formel beror på flera faktorer. T.ex. korrekt 

kundkategorisering av kunder, konstanter som avspeglar belastningsmönster hos 

kundkategorier och kundantal/gruppstorlek. 

Hur kan/borde Velanderkonstanter identifieras? 

Regressionsanalys bedöms vara ett bra verktyg för identifiering av Velanderkonstanter. Stort 

tidsspann för den data som används till identifieringen bör dock användas för att få med så 

många olika vädersituationer som möjligt.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Vid framtida utvärdering av metoden rekommenderas att data för flera år används för att 

täcka flera vädersituationer. Säsongsmässig indelning av åren skulle också kunna göras för 

att vidare undersöka temperaturberoende mer ingående.  

Förslagsvis bör konstanter tas fram för olika intervall på kundgruppsstorlekar. Maximala 

gruppstorlekar kan även anpassas för att simulerade kundgruppers toppeffektvärden inte ska 

överskrida typiska storlekar på distributionstransformatorer. 

En mer robust metod för att ta fram den övre gränsen kan undersökas. Möjligtvis kan också 

en säkerhetsmarginal läggas till för uppskattning av toppeffekter.  
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BILAGA 1: EXEMPEL PÅ INDATA FÖR EN KUNDKATEGORI  

Värden i [kW] 

Timme\Kund 
ID Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 Kund 5 Kund 6 … Kund N 

16010100 2,9 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,0 

16010101 3,0 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010102 3,0 0,0 1,5 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010103 3,0 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,0 

16010104 3,0 0,0 1,5 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010105 2,9 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010106 3,0 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,0 

16010107 3,0 0,0 1,5 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010108 3,0 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,0 

16010109 2,9 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 … 0,1 

16010110 3,0 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010111 3,0 0,0 1,5 1,0 0,1 0,0 … 0,0 

16010112 3,0 0,0 1,5 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

16010113 3,1 0,0 1,6 1,0 0,1 0,0 … 0,1 

16010114 3,0 0,0 1,5 0,9 0,2 0,0 … 0,0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ 

17123109 2,1 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,0 

17123110 2,1 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123111 2,2 0,0 1,5 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123112 2,1 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,0 

17123113 2,2 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123114 2,1 0,0 1,5 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123115 2,2 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,0 

17123116 2,1 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123117 2,1 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,1 

17123118 2,2 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,0 

17123119 2,1 0,0 1,6 1,0 0,3 0,0 … 0,1 

17123120 2,1 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123121 2,2 0,0 1,6 0,9 0,3 0,0 … 0,0 

17123122 2,1 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 

17123123 2,1 0,0 1,6 1,0 0,2 0,0 … 0,1 
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Bilaga 2: Framtagning av Velanderkonstanter 

1. Kontrollera mätdata. 

a. Orimligt höga eller låga värden bör elimineras. 

b. Kunder med mycket låg årsförbrukning kan betyda fel i mätdata och bör 

elimineras. 

2. Skapa simulerade kundgrupper. 

a. Lämpligt antal simulerade kundgrupper samt storlek på grupper bör 

användas, se avsnitt känslighetsanalys. 

3. Utför regressionsanalys på datamängd med toppeffekter och årsenergier från 

simulerade kundgrupper. 

4. Ta fram det övre konfidensintervallet. 

5. Passa kurva baserad på Velanders formel till det övre konfidensintervallet. 

6. Hämta konstanterna från passad kurva. 
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Bilaga 3: Variation av antal simulerade kundgrupper 

Resterande kundkategorier som ej presenteras i resultat, avsnitt 5.2.1. 
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Bilaga 4: Variation av kundantal 

Resterande kundkategorier som ej presenteras i resultat, avsnitt 5.2.2. 
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BILAGA 5: REGRESSIONSANALYSGRAFER  
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BILAGA 6: FRAMTAGNA VELANDERKONSTANTER  

 

Kunkategori: EL100 EL170 EL220 EL260 EL280 EL290 

Konstant 1: 0.000274 0.000234 0.000191 0.000252 0.000201 0.000215 

Konstant 2: 0.112458 0.085681 0.096522 0.080870 0.094917 0.085952 

 

Kunkategori: EL310 EL340 EL350 EL360 EL380 EL400 

Konstant 1: 0.000269 0.000249 0.000332 0.000206 0.000139 0.000302 

Konstant 2: 0.034864 0.049988 0.052119 0.043883 0.044267 0.063756 
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BILAGA 7: KORSVALIDERINGSGRAFER  
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BILAGA 8: KORSVALIDERING VELANDERKONSTANTER  

Kundkategori Konstant 
Första 
halva 

kunder 

Andra 
halva 

kunder 
Skillnad [%] 

EL100 
1 0.000214 0.000234 9.4% 

2 0.164825 0.197404 19.8% 

EL170 
1 0.000217 0.000209 3.6% 

2 0.151552 0.135300 10.7% 

EL220 
1 0.000181 0.000174 3.7% 

2 0.129699 0.166309 28.2% 

EL260 
1 0.000194 0.000212 9.3% 

2 0.137583 0.136316 0.9% 

EL280 
1 0.000175 0.000156 10.8% 

2 0.123977 0.160608 29.5% 

EL290 
1 0.000186 0.000195 5.1% 

2 0.153340 0.140431 8.4% 

EL310 
1 0.000255 0.000260 2.1% 

2 0.052459 0.064279 22.5% 

EL340 
1 0.000237 0.000229 3.4% 

2 0.078777 0.078385 0.5% 

EL350 
1 0.000314 0.000324 3.2% 

2 0.086054 0.091302 6.1% 

EL360 
1 0.000200 0.000199 0.9% 

2 0.058185 0.057811 0.6% 

EL380 
1 0.000131 0.000117 10.7% 

2 0.071620 0.069746 2.6% 

EL400 
1 0.000280 0.000273 2.5% 

2 0.089112 0.105440 18.3% 
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