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bruksområder: flate ut forbruk (peak shaving), flate ut innmating til nettet fra 
plusskunde og øke egenforbruk av solenergi. 
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Terminologi 
Norsk uttrykk Engelsk uttrykk Forklaring 

Batterinivå State of 
Charge (SOC) 

I hvilken grad et batteri belastes relativt til den maksimale mulige 
energimengden som kan lagres av systemet, typisk uttrykt som en 
prosentandel.1 

Utladnings-
dybde 

Depth of 
Discharge (DOD) 

Graden som et batteri blir utladet i forhold til den maksimale mulige mengden 
energi som kan tømmes ut av systemet, typisk uttrykt i prosent.1 

Total 
virkningsgrad 

Round-trip 
efficiency 

Forholdet mellom energien som lades til batteriet og energien som tømmes fra 
batteriet (i prosent). Det kan representere den totale DC-DC- eller AC-AC-
virkningsgraden til batterisystemet, inkludert tap fra selvutladning og andre 
elektriske tap. Selv om batteriprodusenter ofte refererer til DC-DC-
virkningsgrad, er AC-AC-virkningsgrad vanligvis viktigere for verktøyene, 
ettersom de bare ser batteriets lading og utladning fra sammenkoblingspunktet 
til kraftsystemet, som bruker AC.2 

Batteri-
styringssystem 

Battery 
Management 
System (BMS) 

Et system som kontrollerer batterier basert på implementerte driftsstrategier 
for å oppnå sikker drift, det balanserer også energien til batterier og overvåker 
statusen til disse. 1 

Omformer-
system 

Power 
conversion 
system (PCS) 

Et system som fungerer som et grensesnitt mellom batterier og kraftsystemet, 
det regulerer spenningen og strømutgangene til batteriene. 1 

Batterisystem Battery Energy 
Storage 
System (BESS) 

Et system som brukes til å lagre elektrisk energi ved hjelp av elektrokjemiske 
materialer, inkluderer typisk batterier, omformere og batteristyringssystem. 1 

  

 
1 Oversatt fra IEEE Guide for Design, Operation, and Maintenance of BESS [1]  IEEE Guide for Design, 
Operation, and Maintenance of Battery Energy Storage Systems, both Stationary and Mobile, and Applications 
Integrated with Electric Power Systems, 2019. 
2 Oversatt fra NREL Grid-Scale Battery Storage [2]  NREL, "Grid-Scale Battery Storage - Frequently asked questions," 
ed, 2019. 
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1 Innledning 
 
Dette prosjektnotatet er utarbeidet i IntegER-prosjektet. IntegER3 (Integrasjon av energilager i 
distribusjonsnettet) har som målsetting å bidra til ny kunnskap som gjør det lettere å integrere batterisystem i 
strømnettet. En viktig del av prosjektet er batteridemonstrasjonene (demoene), der ulike use case for batterier 
i distribusjonsnettet testes. 
 
Dette prosjektnotatet presenterer resultater fra demoen på Skarpnes utenfor Arendal. Demoen består av et 
batteri tilknyttet en plusskunde med solcellepaneler. I demoen var testperioden fra juli 2019 til februar 2020. 
I dette prosjektnotatet beskrives spesifikasjoner av testene, samt analyser av måledata for å evaluere testene. 
Batteriet har blitt benyttet til flere bruksområder: redusere makslast (peak shaving), redusere innmating fra 
plusskunde og øke egenforbruk av solenergi. 
 
Testene som har blitt utført i IntegER-prosjektet hadde som mål å studere hvordan et batteri kan bli brukt av 
plusskunden og nettselskapet. Det vil være overlapp i motivasjonen til plusskunden og nettselskapet for bruk 
av batteriet, men de vil også ha noe ulik motivasjon. Vi har derfor testet flere strategier for bruk av batteriet: 

• Kundestrategi: Plusskunden bruker batteriet til å øke egenforbruk av solenergi og flate ut forbruk 
(peak shaving) 

• Nettstrategi: Nettselskapet bruker batteriet til å flate ut både innmating fra plusskunden og forbruk 
(peak shaving) etter behov sett fra nettselskapet 

• Høylaststrategi: Nettselskapet bruker batteriet til å flate ut forbruket (peak shaving) til plusskunden i 
perioder hvor det er lav innmating og høy last generelt i nettet, for eksempel om vinteren. Dette kan 
også være nyttig for kunden ved innføring av nettleie4 som inneholder effektledd for husholdninger 
om kunden klarer å redusere effekttoppene sine med batteriet 

 
Prosjektnotatet er bygd opp på følgende måte: kapittel 2 presenterer informasjon om Skarpnes og kapittel 3 
beskriver styringssystemet til batteriet. Kapittel 4 beskriver datagrunnlaget og metodene for spesifisering og 
evaluering av tester. Kapittel 5 og 6 beskriver spesifisering og evaluering av tester for henholdsvis sommer 
(juli-august 2019) og høst (september-oktober 2019). Kapittel 7 og 8 beskriver spesifisering og evaluering av 
tester for vinter (henholdsvis november-desember 2019 og januar-februar 2020). Kapittel 9 viser et 
kostnadseksempel som sammenligner strømregningen til plusskunden med og uten batteri. Analysene 
oppsummeres i kapittel 10, før diskusjon og konklusjon i kapittel 11. 
 
  

 
3 https://www.sintef.no/prosjekter/integrasjon-av-energilager-i-distribusjonsnettet/ 
4 Fra nve.no: "Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller 
overføringstariff." 

https://www.sintef.no/prosjekter/integrasjon-av-energilager-i-distribusjonsnettet/
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2 Skarpnes og batterisystemet 
 
Skarpnes boligfelt er lokalisert utenfor Arendal i Agder. Boligfeltet var landets første med nullhus 
(bygninger hvor årlig netto strømforbruk er null), og har blitt brukt som pilot for FME ZEB (Zero Emission 
Buildings), FoU-prosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) og ENERGIX-prosjektet 
"Elektrisitetsbruk i det smarte boligfeltet Skarpnes" [3, 4]. I november 2015 ble et batteri installert i 
tilknytning til de fem eneboligene i boligfeltet som er nullhus. Dette ble gjort for å undersøke hvordan et 
batteri kan operere sammen med solcellepaneler og effektkrevende apparater i nullhusene for å redusere 
effekttopper og øke egenutnyttelsen av solproduksjon. 
 
Nettet på Skarpnes er sterkt5. Målet med batterisystemet er derfor ikke spenningsregulering/-støtte eller å 
utsette kostnader til for eksempel reinvestering i nye kabler, men å bygge kompetanse om hva et batteri i 
distribusjonsnettet kan bidra med av andre tjenester. 
 
Figur 2.1 viser en oversikt over hvordan batteriet er koblet til nullhusene og hvor det utføres målinger av 
aktiv effekt. Testingen i IntegER-prosjektet foregikk i perioden juli 2019 til februar 2020. 
 

 
 

Figur 2.1: Oversikt for Skarpnes. 

 
Tabell 2.1 viser spesifikasjoner for batterisystemet. Flere spesifikasjoner finnes i Vedlegg A. 

  

 
5 I et sterkt nett er det liten spenningsvariasjon ved endring i strømproduksjon eller strømforbruk. I et svakt nett er det 
derimot store spenningsvariasjoner ved endring i produksjon eller forbruk 
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Tabell 2.1: Spesifikasjoner for batterisystemet. 

Spesifikasjon Skarpnes 

Type batteri Bly (ble byttet med nye blybatterier som ble satt i drift 20.12.2017) 
Batteriprodusent EnerSys 
Batterileverandør Eltek (norske Eltek ble kjøpt opp av Delta Electronics i 2015. Enkelte av 

Eltek sine tidligere ressurser i Norge startet selskapet Pixii, som i dag har 
tilgang til styringssystemet utviklet av Eltek og kan styre batterisystemet 
etter avtale med Agder Energi Nett) 

Nominell størrelse på energikapasitet 9,5 kWh 
Omformerprodusent og -leverandør Eltek 
Nominell størrelse på effektkapasitet 
batteriomformere 

12 kW 

Leverandør styringssystem Eltek 
Drift av styringssystem Eltek fram til februar 2018, fra sommer 2019 Pixii 
Installert effekt solceller 7,36 kWp per hus 
Nominell størrelse på effektkapasitet 
solcelleomformere 

7 kW 

Eier av systemet Agder Energi Nett 
 
Batterisystemet med omformere ble levert av Eltek, og var Elteks egeninnsats i forskningsprosjektet 
"Electricity Usage in Smart Village Skarpnes" (2012-2017). Systemet var en prototype utviklet av Eltek og 
derfor er ikke kostnadene for systemet kjent for IntegER-prosjektet. 
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3 Styringssystem for batteri  
 
En oversikt over styringssystemet til batterisystemet på Skarpnes er vist i figur 3.1. Batteriene, omformerne, 
kontrolleren og en PC er montert i et utendørsskap. Kontrolleren får signaler fra wattmeteret og omformerne. 
Kontrolleren beregner total aktiv effekt fra spennings- og strømmålingene og styrer batteriet basert på disse 
målingene. Det er praktiske begrensninger for hvor ofte styring kan oppdateres; data fra omformerne 
kommer inn en gang hvert 200 ms og utregning i kontroller skjer en gang i sekundet. 
 
PC-en er koblet til en 4G-router for å ha internettilgang og kontrolleren kommuniserer med PC-en via 
Ethernet. PC-en samler data fra kontrolleren og laster dataene opp til skyen Microsoft Azure og tjenesten 
Emoncms.org. Sistnevnte brukes til å visualisere dataene. 
 
 

 
Figur 3.1: Oversikt over styringssystemet til batterisystemet på Skarpnes, hentet fra [5]. 

 
I batterisystemet på Skarpnes brukes effektmålinger som kontrollsignal (i stedet for spenningsmålinger). 
Dette er fordi det er i et område med sterkt nett, som gjør at det er veldig små spenningsvariasjoner ved 
normale variasjoner i strøm. Spenningsvariasjonene er derfor for små til å gi pålitelig styring av 
kontrollsystemet. 
 
Batterisystemet styres ved bruk av lokal kontroll, altså at systemet opererer autonomt basert på 
forhåndsdefinerte grenseverdier. Styringssystemet til kontrolleren har to nivå: 

• Batteristyring: Styring for å unngå at batteriet blir ødelagt (kap. 3.1) 
• Overordnet styring: Styring for spesifikke bruksområder, som f.eks. flate ut forbruk (peak shaving) 

eller øke egenforbruk av solenergi (kap. 3.2) 

Watt- 
meter 
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3.1 Batteristyring 
 
Batteristyring har som mål å unngå at batteriet blir ødelagt, og inneholder to funksjonaliteter: 

• Holde batterinivå (SOC6) mellom satte grenser 
• Holde batterispenning (cellespenning) innenfor satte grenser  

 
Batterinivå (SOC) er en parameter som beskriver ladenivået til et batteri relativt til batteriets kapasitet. Når et 
batteri er fulladet er batterinivået 100%, og når det er helt utladet er batterinivået 0%. På Skarpnes er nedre 
og øvre grense for batterinivået til batteriet satt til henholdsvis 50% og 100%; utnyttbar energikapasitet er 
dermed halvparten av nominell energikapasitet. Grensen for utladningsdybde (DOD7) er dermed 50%. 
Batterinivået regnes ut av kontrolleren, basert på målingene av battericellespenning og -strøm. Dersom 
grensen nås (50% SOC), slutter batteriet å utlade.  
 
Beregning av batterinivå for blybatterier er komplisert og derfor er det usikkerhet knyttet til hvor korrekt 
beregnet batterinivå er, spesielt når det lades og utlades mye [6]. For å verne batteriet reduseres og etter hvert 
stanses utlading dersom batterispenningen blir for lav. Batterispenningen skal være mellom 47 og 56,5 V, og 
det er definert en hysterese ("venteperiode") på 3 V før batteriet kan fortsette å brukes, se figur 3.2. Med 
andre ord: Dersom batterispenningen er lavere enn 47 V, slutter batteriet å utlade. Batteriet kan ikke brukes 
før batterispenningen har kommet opp på 50 V. Det er også definert en nedtrapping av effektutlading mellom 
50 og 47 V, slik at utladingseffekten reduseres lineært fra 100% til 0%. Dette for å unngå hyppige 
variasjoner i effekt. 
 

 
Figur 3.2: Hysterese for battericellespenning. Ved utlading stopper batteriet å brukes når 

battericellespenning når 47,0 V. Batteriet kan kun benyttes videre når battericellespenningen har 
nådd 50,0 V. 

  

 
6 SOC – State of Charge. 
7 DOD – Depth of Discharge.  
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3.2 Overordnet styring 
 
I kontrolleren kan ulike "smarte funksjoner" aktiveres, og her beskrives peak shaving-funksjonen. Flytskjema 
for styringsalgoritmen som bestemmer når batteriet skal utlade er vist i figur 3.3 og følger denne logikken: 

• Spenning og strøm fra huset ("last") måles per fase (sammen med diverse andre variabler), og sum 
aktiv effekt som forbrukes av huset (P∑) beregnes. Dette skjer ca. hvert sekund. 

• Ppeak shaving er en forhåndsdefinert grense for når batteriet skal begynne å peak shave, altså utlade. 
Dersom P∑ er større enn Ppeak shaving, så skal batteriet utlade for å peak shave. Dersom P∑ er mindre 
enn Ppeak shaving så gjør batteriet ingenting.  

• Pbatt,ref utregnes for å bestemme hvor mye effekt batteriet skal lade ut med. Dersom Pbatt,ref er større 
enn Pbatt,max (maks. effekt batteriet kan utlade), settes batteriutladeeffekten til Pbatt,max. Verdier for 
battericellespenning og -strøm brukes til å regne ut Pbatt,max. 

 
Når det gjelder hvordan batteriet lades opp er det ingen innstillinger i styringssystemet for å begrense lading i 
watt, derfor settes en slik grense i ampere. Styringsalgoritmen for lading av batteriet er ikke beskrevet her. 
 
Styringsalgoritmene for egenforbruk av solenergi og begrensning av innmatet effekt bygger på tilsvarende 
logikk, men beskrives ikke i mer detalj her. 
 

 
Figur 3.3: Styringsalgoritme for peak shaving. 
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4 Datagrunnlag og metode for analyser 
 
Dette kapitlet beskriver først tilgjengelige data fra Skarpnes. Videre beskrives metoden brukt for å spesifisere 
testene på Skarpnes, og til slutt beskrives metoden som ble benyttet for å evaluere testene som ble utført på 
Skarpnes. 
 

4.1 Datagrunnlag 
 
Data som er tilgjengelig og som har blitt brukt i analysene i dette prosjektnotatet er målinger i 
tilknytningspunktet til én av husholdningene på Skarpnes og målinger på omformerne. Tabell 4.1 viser flere 
detaljer om datasettene. 
 
Tabell 4.1: Tilgjengelige data. 

Datasett Dato, tidspunkt og oppløsning på data 

Målinger i 
tilknytningspunkt til én 
av kundene 

12.11.2015 18:00:30 – 10.12.2015 17:23:30, aktiv effekt, 1 minutt oppløsning 
10.12.2015 17:24:10 – 10.12.2015 17:32:40, aktiv effekt, 30 sekund oppløsning 
10.12.2015 17:33:00 – 11.04.2017 09:30:50, aktiv effekt, 20 sekund oppløsning 
11.04.2017 09:31:20 – 06.03.2020 09:34:10, aktiv effekt, 10 sekund oppløsning 

Målinger på omformere 05.05.2019 00:00:01 – 06.03.2020 09:35:20, aktiv effekt, 10 sekund oppløsning 
 
Det var tidligere en værstasjon på Skarpnes, men denne ble tatt bort før batteriet ble inkludert i IntegER-
prosjektet. Historiske solinnstrålingsdata ble funnet å ikke være helt korrekte [7]. Værdata er dermed ikke 
inkludert i IntegER-analysen. 
 
For å spesifisere testene på Skarpnes brukes aktiv effekt målt i tilknytningspunktet til kunden. Figur 4.1 viser 
plott av disse dataene med timesoppløsning (gjennomsnittlig aktiv effekt per time). Testene foregår i 
perioden juli 2019-februar 2020. Testene må spesifiseres før de gjennomføres i form av at ulike parametere 
til batteristyringen må bestemmes, og for å gjøre dette ble data fra foregående år brukt. For å spesifisere 
testene i juli 2019 skulle derfor egentlig data fra juli 2018 brukes, men som figuren viser mangler det data 
store deler av månedene juni, juli og august 2018. Figuren viser også at dataene fra 2017, 2018 og 2019 er 
veldig like, slik at data fra juli 2017 kan brukes som datagrunnlag. Analyser av data for å spesifisere testing 
har blitt gjort for månedene juli (representerer sommer, se kapittel 5.1), september (representerer høst, se 
kapittel 6.1), november (representerer vinter, se kapittel 7.1) og januar (representerer vinter, se kapittel 8.1). 
 

 
Figur 4.1: Data fra tilknytningspunktet til kunden for 2017, 2018 og 2019 med timesoppløsning. 
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For å undersøke dataene målt i tilknytningspunktet til kunden ytterligere før spesifisering av testene brukes 
standardavvik (se for eksempel figur 5.2), som er forventet avvik fra gjennomsnittet. Standardavvik er 
definert som: 

 𝜎𝜎 = �
1
𝑁𝑁
�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 (1) 

 
I ligningen er N antall datapunkter i en tidsserie, 𝑥𝑥𝑖𝑖 er et datapunkt og �̅�𝑥 er gjennomsnittet av datapunktene. 
Standardavvik er altså kvadratroten av gjennomsnittet av avviket mellom hvert datapunkt og gjennomsnittet 
av datapunktene opphøyd i andre [8]. 
 

4.2 Metode for spesifisering av ladestrategier 
 
Batteriet kan lades med ulike strategier, alt etter hva det skal brukes til. Her velges det å benytte enkle 
strategier der to ulike parametere justeres: 

• Ved hvilken verdi av forbruk/innmating skal batteriet starte å lade og deretter lade slik at forbruket 
sett fra nettet er lik denne verdien (Pstart)? 

• Hva er maksimal effekt batteriet skal lades med (Plading)? 
 
I tillegg velges det en grense som angir ved hvilket forbruksnivå batteriet skal utlades, altså når det skal flate 
ut forbruket (peak shaving). Denne grensen kalles Ppeak shaving. Figur 4.2 viser hvordan de tre ovennevnte 
parameterne fungerer i et tilfeldig døgn. Den blå linjen er forbruksdata, og grensene Ppeak shaving, Pstart og Plading 
er vist. Det blå skraverte området viser energien som batteriet utlades med, og det gule skraverte området 
viser energien batteriet lades med. Her ser vi at det på natten (kl. 00 og 02) inntreffer forbruk som er større 
enn Ppeak shaving. Da lades batteriet ut slik at forbruket blir lik Ppeak shaving. Det samme skjer kl. 9 på morgenen. 
Midt på dagen (kl. 11-16) er innmatingen større enn Pstart, så da lades batteriet med en effekt slik at forbruket 
blir likt Pstart, men med maks. ladeeffekt lik Plading. 
 

   
Figur 4.2: Illustrasjon som viser hvilke parametere som velges for ladestrategiene.  

Den blå linjen er forbruksdata for et tilfeldig døgn. 
 
I demoaktiviteten testes tre ulike strategier; kundestrategi, nettstrategi og høylaststrategi. Strategiene har ulike 
mål. Tabell B.1 i vedlegg viser fire generelle use case-beskrivelser som er relevante for testingen på Skarpnes. 
Beskrivelsene er hentet fra Plan for demoaktivitet-notatet utarbeidet i IntegER [9]. Tabellene inneholder en 
kort beskrivelse, mål og krav for use case, steg for gjennomføring, hvilke måleverdier som er nyttige å ha, 
samt kommentarer. På Skarpnes testes ulike versjoner og kombinasjoner av disse, som beskrevet nedenfor. 
 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 
Batteriet lades 

Batteriet utlades 
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Kundestrategi har som mål å maksimere egenforbruk av sol og representerer hvordan en kunde med 
solceller og batteri typisk vil drifte batteriet. Her er Pstart satt til å være null og Plading er til enhver tid lik 
overskuddsproduksjonen fra solcellene slik at all tilgjengelig overskuddsstrøm brukes til å lade batteriet (gitt 
at batteriet ikke er fulladet). Det er antatt at kunden har insentiv til å flate ut forbruket sitt (for eksempel 
effekttariff) og dermed bruke batteriet til å flate ut forbruket (peak shaving). En illustrasjon av hvordan 
kundestrategien vil fungere for ett døgn er vist til venstre i figur 4.3. Her lades batteriet så snart det er 
innmating fra solcellene, og batteriet lades med all tilgjengelig innmating. Batteriet blir fulladet før 
innmatingsperioden er over, derfor reduseres ikke maks. innmating dette døgnet. 
 
Nettstrategi har som mål å jevne ut både innmatingen til nettet og strømforbruket til husholdningen. Denne 
strategien er ment å være gunstigere fra et nettselskaps perspektiv. Batteriet lades ikke med all innmating til 
enhver tid og Plading er en verdi som må bestemmes med analyser av forbruksdata for å sikre at batteriet lades 
når det er størst innmating. Pstart er i denne strategien negativ, fordi innmatingen måles som negativt forbruk. 
Batteriet skal starte å lade ved forbruk lavere enn denne verdien, og skal begrense innmatingen til Pstart 
samtidig som batteriet lades med maksimalt Plading. En illustrasjon av hvordan nettstrategien vil fungere for 
ett døgn er vist i midten av figur 4.3. Innmatingen begrenses til Pstart slik at innmatingen flates ut. 
 
Høylaststrategi er ment for måneder hvor lasten er høy og solcelleproduksjonen er lav (for eksempel om 
vinteren), og har som mål å flate ut forbruket (redusere effekttoppene) til husholdningen. Denne strategien er 
ment å være gunstig sett både fra kunden og nettselskapets perspektiv. I strategien lades batteriet med strøm 
fra strømnettet i tillegg til strøm fra solcellene. Derfor vil Pstart være positiv, og når forbruket hos kunden blir 
lavere enn Pstart lades batteriet. Plading i høylaststrategien er Pstart minus forbruket i den respektive timen. Altså 
lades batteriet med en slik mengde strøm at sett fra strømnettet trekker husholdningen en effekt lik Pstart. Til 
høyre i figur 4.3 er en illustrasjon av hvordan høylaststrategien fungerer for ett døgn. Batteriet starter å lade 
med strøm fra nettet og (hvis tilgjengelig) innmating fra solcellene så snart forbruket er under Pstart. 
 

 
Figur 4.3: Illustrasjon av kundestrategi (venstre), nettstrategi (midten) og høylaststrategi (høyre). 

 
Kundestrategi og nettstrategi testes vår, sommer og høst, når det er mye tilgjengelig overskuddsstrøm fra 
solcellepanelene. Høylaststrategi testes når det er mindre overskuddsstrøm tilgjengelig fra solcellepanelene, 
altså om vinteren. En oppsummering av målene til de ulike strategiene, i uprioritert rekkefølge, er vist i tabell 
4.2. 
 
Tabell 4.2: Målene til de ulike ladestrategiene som testes. 

Kundestrategi Nettstrategi Høylaststrategi 

Vår, sommer og høst Vår, sommer og høst Vinter 
Øke egenforbruk av solenergi Flate ut innmating Flate ut forbruk 
Flate ut forbruk Flate ut forbruk  
 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 
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For å bestemme gode grenser for Ppeak shaving, Pstart og Plading for strategiene som testes ble måledata fra 
tilknytningspunktet til kunden undersøkt. Strategiene ble så simulert med ulike verdier for Ppeak shaving, Pstart og 
Plading for å finne en egnet kombinasjon som oppfyller målene til strategiene. Resultatet av analysene er vist i 
kapittel 5.1, 6.1, 7.1 og 8.1, for henholdsvis sommer, høst og to vinterperioder. 
 
Metoden for spesifiseringen av testene i IntegER-prosjektet er en enkel metode som ikke bygger på avanserte 
metoder for optimal styring av batteri. Det finnes også metoder for styring av batteri der værmelding tas i 
bruk for å predikere framtidig last og styre batteriet basert på dette, men det har ikke vært benyttet i disse 
testene. Tanken bak dette er at metoden skal være enkel å benytte, slik at for eksempel nettselskap enkelt 
skal kunne gjøre lignende analyser. Det har blitt skrevet Python-kode som tar inn dataserier for forbruket til 
husholdningen og gjennomfører simuleringer. 

4.3 Metode for evaluering av tester 
For å evaluere om strategiene oppnår målene angitt i tabell 4.2 ble aktiv effekt målt i tilknytningspunktet til 
kunden plottet sammen med aktiv effekt målt på omformerne til batterisystemet, og den resulterende profilen 
til kunden med batteriet ble beregnet, plottet og undersøkt (resultatene er i kapittel 5.2, 6.2, 7.2 og 8.2). 
 
For å tallfeste hvordan strategiene oppfylte målene i tabell 4.2 ble ulike parametere beregnet ved å bruke 
aktiv effekt målt i tilknytningspunktet til kunden og aktiv effekt målt på omformerne til batterisystemet. 
Parameterne og hvordan målene til strategiene er definert med tanke på disse er vist i tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3: Parametere for å evaluere om strategiene oppfyller sine mål og konkretisering av målene 
med tanke på parameterne. 

Mål Parameter Beskrivelse Mål for 
parameter 

Øke 
egenforbruk av 
solenergi 

Andel innmating 
brukt til å lade 
batteri 

innmating brukt til å lade batteriet [kWh]
total mengde innmating uten batteri [kWh]

 Økning 

Flate ut forbruk 

Makslast Maks. verdi for gjennomsnittlig aktiv effekt per time Reduksjon 
Andel timer 
forbruket er over 
peak shaving-
grensen 

antall timer strømforbruket er over peak shaving − grensen
antall timer totalt

 0% 

Flate ut 
innmating 

Maks. innmating Min. verdi for gjennomsnittlig aktiv effekt per time Reduksjon 
Andel timer 
innmating 
reduseres som 
ønsket 

antall timer innmating reduseres som ønsket
antall timer innmating ønskes redusert

 100% 

 
Følgende parametere beregnes både for forbruksdataene til husholdningen med batteriet i drift, og for 
forbruksdata om det ikke hadde blitt brukt batteri: 

• Makslast 
• Andel timer forbruket er over peak shaving-grensen 
• Maks. innmating 

 
Følgende parametere er kun relevante å beregne for forbruksdata med batteri i drift: 

• Andel innmating brukt til å lade batteri 
• Andel timer innmating reduseres som ønsket 
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I beregningen av andel timer innmating reduseres som ønsket, har det blitt tatt hensyn til at analysen er gjort 
på timesverdier og ikke sekundverdier, som er oppløsningen batterisystemet kontrolleres med. For eksempel: 
når det skal beregnes om innmatingen reduseres som ønsket i kundestrategien så er dette oppfylt om det 
opprinnelige forbruket til husholdningen er under 0 (altså at det er innmating fra solcellene) og at forbruket 
med batteriet i drift er lik null (altså at innmatingen har blitt brukt til å lade batteriet). Da analysene gjøres på 
gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning, er aldri forbruket med batteriet i drift nøyaktig lik null og det 
er ikke mulig å gjøre som beskrevet over. Derfor sjekkes det i stedet om forbruket med batteri i drift er 
innenfor intervallet [-200 W,200 W]. Dette er illustrert i figur 4.4 der det skraverte området viser intervallet 
mellom -200 W og 200 W. Selv om den svarte linjen som viser den nye profilen med batteri ikke er nøyaktig 
lik null kl. 11 og 16, så reduseres innmatingen så mye at det tas med i beregningen for når innmatingen 
reduseres som ønsket. Klokken 10 og 18 ser det ut som at innmatingen reduseres til 0 kW, men den reduseres 
til henholdsvis 18 W og 21 W. På grunn av at dette er innenfor intervallet [-200 W,200 W] tas den også med 
i beregningen. 
 
Tilsvarende gjøres også for nettstrategi og høylaststrategi. Grunnen til at verdien 200 W ble valgt er at 
intervallet ikke må være for stort slik at det ser ut som at innmatingen reduseres som ønsket i timer der den 
egentlig ikke gjør det, og at det ikke må være for lite slik at timesoppløsningen gjør at det virker som at 
innmatingen ikke reduseres i noen timer. Forbruket og innmatingen til husholdningen varierer, men er stort 
sett mellom 1000 W og 7000 W, så derfor velges ±200 W som intervall. 
 

 
Figur 4.4: Illustrasjon av når innmating regnes som redusert som ønsket. 

De ulike parameterne beskriver nytteverdien til batterisystemet avhengig av om det styres av kunde eller 
nettselskap: 

• Andel innmating brukt til å lade batteri brukes hovedsakelig til å evaluere nytten for kunden, fordi 
målet til en kunde som har solceller og batteri som regel er å bruke mest mulig av strømmen fra 
solcellene selv 

• Maks. innmating og andel timer innmating reduseres som ønsket brukes hovedsakelig til å evaluere 
nytten for nettselskapet, fordi nettselskapet drar nytte av at innmatingen til kunder jevnes ut 

• Andel timer forbruket er over peak shaving-grensen og makslast brukes til å evaluere nytten for både 
kunde og nettselskap, ettersom det er gunstig både for nettselskap og kunder med effekttariff at 
forbruket jevnes ut 

 
Det har blitt skrevet Python-kode som tar inn dataserier for forbruket til husholdningen og plotter data og 
beregner parametere. Denne er tilgjengelig i SINTEF Energis løsning for kodehåndtering, code.sintef.no, i et 
repository kalt Demo Skarpnes. 
  



 

PROSJEKTNR 
502001599 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
AN 20.12.39 

VERSJON 
1.0 
 

17 av 73 

 

5 Spesifisering og evaluering av tester sommer 
 
Dette kapittelet beskriver testene gjort i IntegER-prosjektet for sommermånedene juli og august 2019. I 
kapittel 5.1 spesifiseres testene ved å analysere data fra foregående år og bestemme grenser for parameterne 
beskrevet i kap. 4.2. I kapittel 5.2 evalueres resultatene av testene, ved å følge metoden beskrevet i kap. 4.3. 
 

5.1 Spesifisering av tester sommer 
 
Fordi data ikke er tilgjengelig for juli 2018, ble det valgt å bruke data fra juli 2017 i analysene, se kap. 4.2 
for mer detaljer. 
 
Plott av data fra tilknytningspunktet for kunden i juli 2017 med 10 sekunders oppløsning og timesoppløsning 
er vist i figur 5.1. Plottet til venstre med 10 sekunders oppløsning viser at makslast per døgn som regel er 
rundt 2 kW (merket med stiplet linje i figuren), maks. innmating som regel er rundt 5,3 kW (merket med 
stiplet linje i figuren) og at lasten varierer mye. Det er altså stor forskjell på gjennomsnittlig og maks. last. 
Med timesverdier er makslast som regel omkring 0,8 kW (merket med stiplet linje i figuren) og maks. 
innmating omkring 3,5 kW (merket med stiplet linje i figuren). Det er altså stor forskjell mellom data med 10 
sekunder og 1 times oppløsning når det gjelder maksimal- og minimalverdier. I denne analysen ser vi på 
timesverdier fordi det antas at avregning av nettleie8 vil gjøres med timesoppløsning når det innføres 
effekttariff for husholdninger i Norge [10]. 
 

 
Figur 5.1: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for juli 2017 med 10 sekunders oppløsning 

(venstre) og timesoppløsning (høyre). 

Figur 5.2 viser gjennomsnittlige data fra tilknytningspunktet til kunden for ukedager (venstre) og helgedager 
(høyre) i juli 2017 med 10 sekunders oppløsning (øverst) og timesoppløsning (nederst). De skraverte 
områdene viser standardavvik og to ganger standardavvik, beregnet ved å bruke ligning (1) definert i kap. 4.1. 

 
8 Fra nve.no: "Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller 
overføringstariff." 
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Figur 5.2: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for gjennomsnittlige ukedager (venstre) og 

gjennomsnittlige helgedager (høyre) i juli 2017 med 10 sekunders oppløsning (øverst) og 
timesoppløsning (nederst). Skraverte områder viser standardavvik og to ganger standardavvik. 

Vedlegg C inneholder plott av alle dager i juli 2017 fordelt på ukedager. Fra figurene er det tydelig at det er 
store daglige forskjeller når det kommer til solforhold og at det påvirker dagsprofilene. Døgnprofilene til 
helgedager og ukedager er ganske like. Siden målepunktet er på inntaket til huset er det ikke mulig å skille 
forbruk og produksjon, og når det er høy produksjon er det ikke mulig å vite hva det faktiske forbruket til 
husholdningen er. Det er en last som inntreffer ofte natt til søndag, og det er ukjent hva dette skyldes. Den er 
omtrent 3-4 kW, og er antageligvis en last som er stilt inn til å slå seg på periodisk. 

5.1.1 Valg av parametere for kundestrategi sommer 
For å bestemme parameterne (se figur 4.2 og figur 4.3) ved bruk av kundestrategien for lading av batteriet 
undersøkes torsdagene og lørdagene i juli 2017 med mest og minst innmating kl. 13. Disse dagene ble valgt 
ut fordi det var ønskelig å undersøke både ukedager og helgedager, og fordi det i figurene i Vedlegg C ser ut 
til at disse dagene i juli har hatt både dager med høy og lav solproduksjon. 
 
Et av målene med kundestrategien er at egenforbruket av sol øker (se tabell 4.2), derfor er Pstart satt til å være 
null og Plading er til enhver tid lik overskuddsproduksjonen fra solcellene slik at all tilgjengelig 
overskuddsstrøm brukes til å lade batteriet (gitt at batteriet ikke er fulladet). For å finne den tredje 
parameteren, Ppeak shaving, har lading av batteriet med kundestrategien og utlading av batteriet når 
husholdningens forbruk overstiger ulike verdier (altså ulike verdier av Ppeak shaving) blitt simulert for de valgte 
dagene.  
 
Figur 5.3, figur 5.4 og figur 5.5 viser resultatene med henholdsvis Ppeak shaving = 0 kW, Ppeak shaving = 0,3 kW og 
Ppeak shaving = 0,6 kW. Grå kurve med skravering viser den opprinnelige profilen til husholdningen uten batteri, 
blå skravering viser når batteriet lades ut og gult skravert område viser når batteriet lader. Svart kurve viser 
den resulterende profilen til husholdningen med det simulerte batteriet og stiplet linje viser Ppeak shaving.  
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Figur 5.6 viser energi tilført og hentet fra batteri ved ulike simulerte nivåer av Ppeak shaving på torsdagene og 
lørdagene med mest og minst innmating kl. 13 i juli 2017. Tabell D.1 i vedlegg viser tallene som ble brukt 
for å lage figur 5.6. 
 

 

Figur 5.3: Kundestrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 
(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Ppeak shaving = 0 kW. 
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Figur 5.4: Kundestrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 

(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Ppeak shaving = 0,3 kW. 
 

 

Figur 5.5: Kundestrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 
(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Ppeak shaving = 0,6 kW. 
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Figur 5.6: Energi tilført og hentet fra batteri med kundestrategi ved ulike nivåer av Ppeak shaving på 
torsdagene (Tor) og lørdagene (Lør) med mest og minst innmating kl. 13 i juli 2017. 

Fra figur 5.6 kan man se at ved en grense for peak shaving på 0 kW, vil ikke batteriet lades med nok energi 
til å flate ut forbruket på dager med lite innmating (markert med rødt i figuren). Om man derimot velger en 
grense på 0,6 kW, vil batteriet på alle de fire utvalgte dagene lades med mye mer energi enn det som trengs 
til peak shaving. En grense på 0,3 kW virker derfor fornuftig ut fra disse resultatene. Men når man ser på 
ladestrategien og peak shaving for kun ett døgn tar man ikke med hvordan foregående dager påvirker 
batterikapasiteten. Derfor viser figur 5.7 kundestrategien med Ppeak shaving = 0,3 kW simulert for hele juli 2017 
der det antas at batteriet er tomt ved starten av måneden. Den viser i blått den opprinnelige forbruksprofilen 
til husholdningen, i gult hvordan batteriet lades og utlades og i svart hvordan forbruksprofilen til 
husholdningen blir med batteriet. Den stiplede linjen viser verdien til Ppeak shaving. 
 

 
Figur 5.7: Juli 2017 simulert med kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW. 

I simuleringen i figuren ovenfor klarer batteriet å flate ut forbruk over 0,3 kW selv om det inntreffer noen 
dager med lite produksjon fra solcellene i løpet av måneden. Et mål for kundestrategien er at forbruket ikke 
skal være over peak shaving-grensen (se tabell 4.2), så for å være sikker på at forbruket flates ut selv om det 
kommer flere dager med lite innmating (f.eks. på grunn av overskyet vær) velges det å teste kundestrategien 
for lading av batteriet med Ppeak shaving = 0,3 kW. Siden forbruket er veldig lavt de fleste dager lades ikke 
batteriet så veldig mye og målet om å øke egenforbruket av sol er derfor vanskelig å få oppfylt.  
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5.1.2 Valg av parametere for nettstrategi sommer 
For å bestemme Pstart og Plading ble ulike kombinasjoner av disse parameterne prøvd for torsdagene og 
lørdagene med mest og minst innmating. Et mål med nettstrategien er å redusere maks. innmating fra 
husholdningen, og derfor ble Plading valgt til å være 1 kW, for at ladingen skal foregå omtrent hele 
innmatingsperioden på dagene med mest innmating og å unngå at batteriet fort blir fulladet. Fordi 
innmatingsprofilen som oftest øker jevnt fra morgen til formiddag og deretter minker jevnt fram mot 
ettermiddagen er det viktigst at batteriet lader når innmatingen er størst. Derfor ble Pstart valgt til å være -0,5 
kW (negativ fordi grensen er satt for innmating, batteriet starter altså å lade når innmatingen er 0,5 kW. Se 
kap. 4.2 for mer detaljert forklaring). 
 
I figur 5.8, figur 5.9 og figur 5.10 vises simuleringer av nettstrategi med Pstart = -0,5 kW og Plading = 1 kW med 
henholdsvis 0, 0,3 og 0,6 kW for Ppeak shaving på torsdagene og lørdagene med mest og minst innmating kl. 13 i 
juli 2017. Figur 5.11 viser energi tilført og hentet fra batteriet med Pstart = -0,5 kW og Plading = 1 kW i 
simuleringene. Tabell D.2 i vedlegg viser tallene som ble brukt til å lage figur 5.11. 
 

  

 

Figur 5.8: Nettstrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 
(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Pstart = -0,5 kW, Plading = 1 kW og Ppeak shaving = 0 kW. 
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Figur 5.9: Nettstrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 
(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Pstart = -0,5 kW, Plading = 1 kW og Ppeak shaving = 0,3 kW. 

  

 

Figur 5.10: Nettstrategi på torsdagene (øverst) og lørdagene (nederst) med mest (venstre) og minst 
(høyre) innmating kl. 13 i juli 2017 med Pstart = -0,5 kW, Plading = 1 kW og Ppeak shaving = 0,6 kW. 
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Figur 5.11: Energi tilført og hentet fra batteri med nettstrategi (Pstart = -0,5 kW og Plading = 1 kW) ved 
ulike nivåer av Ppeak shaving på torsdagene og lørdagene med mest og minst innmating kl. 13 i juli 2017. 

For å velge grense for peak shaving blir argumentasjonen lik som for kundestrategien. Figurene og tabellene 
ovenfor viser at ved å velge en grense for peak shaving på 0 kW, vil ikke batteriet lades med nok energi på 
dager med lite innmating (markert med rødt i figur 5.11). Om man derimot velger en grense på 0,6 kW, vil 
batteriet lades med mye mer energi enn det som trengs til peak shaving. En grense på 0,3 kW virker derfor 
fornuftig ut fra disse resultatene. Men når man ser på ladestrategien og peak shaving for kun ett døgn tar man 
ikke med hvordan foregående dager påvirker batterikapasiteten. Derfor viser figur 5.12 nettstrategien med 
Ppeak shaving = 0,3 kW simulert for alle dagene i juli 2017 slik at det kan undersøkes hvordan ulike dager etter 
hverandre påvirker batterikapasiteten. Den viser i mørkeblått den opprinnelige forbruksprofilen til 
husholdningen, i gult hvordan batteriet lades og utlades og i svart hvordan forbruksprofilen til husholdningen 
blir med batteriet. Den øverste stiplede linjen viser verdien til Ppeak shaving og den nederste stiplede linjen viser 
verdien til Pstart. Det antas i simuleringen at batteriet er tomt i begynnelsen av måneden. 
 

 
Figur 5.12: Juli 2017 simulert med nettstrategi (Plading = 1 kW og Pstart = -0,5 kW)  

med Ppeak shaving = 0,3 kW. 

Figuren ovenfor viser at batteriet klarer å flate ut forbruk over 0,3 kW selv om det inntreffer dager med lite 
produksjon fra solcellene i løpet av måneden. Fordi juli 2017 hadde mange dager med mye innmating og 
veldig lavt forbruk, er det vanskelig å oppnå målet om å flate ut innmatingen ettersom batteriet sjeldent 
utlader. Men siden et annet av målene til nettstrategien er å ikke ha noen timer med forbruk over peak 
shaving-grensen velges det å teste nettstrategien for lading av batteriet med Ppeak shaving = 0,3 kW. Da kan 
forbruket flates ut selv om det kommer flere dager med lite innmating (f.eks. på grunn av overskyet vær). 
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5.1.3 Plan for testing sommer 
Basert på resultater fra analysene vist i foregående delkapitler (5.1.1 og 5.1.2) ble det valgt å teste 
ladestrategier i juli og august 2019 som beskrevet i tabell 5.1. Det er to nettstrategier fordi nettstrategien ble 
endret etter erfaringer i uke 27 basert på måledata, se flere detaljer om dette i kapittel 5.2.2. Planen for Ppeak 

shaving var 0,3 kW for kundestrategi og nettstrategi, og denne grensen ble beholdt da nettstrategien ble endret. 
 
Tabell 5.1: Beskrivelse av ladestrategier testet i juli og august 2019. 

  Pstart Plading Ppeak shaving 

Kundestrategi 0 kW Lik innmatingen i respektiv time 0,3 kW 
Nettstrategi 1  -0,5 kW 1 kW 0,3 kW 
Nettstrategi 2 -2 kW 2 kW 0,3 kW 
 
Fordi værforhold har mye å si for hvordan resultat for testen blir, ble det bestemt å ha annenhver uke med 
kundestrategi og annenhver uke med nettstrategi, slik at det ble fire uker med kundestrategi og fire uker med 
nettstrategi til sammen i juli og august. Bytte av strategier ble gjort søndag kveld når netto effekt i 
tilknytningspunktet er positiv, så det hadde ingen innvirkning på ladestrategien. Endring av strategi hadde 
dermed virkning fra mandags morgen. Pixii førte logg over styringsstrategier og tidspunkt. 
 

5.2 Evaluering av tester sommer 
 
Tabell 5.2 viser når de ulike ladestrategiene var aktive i juli og august. Tabell E.1 i vedlegg viser mer 
nøyaktige tidspunkter for de ulike testukene. 
 
Tabell 5.2: Oversikt over styringsstrategi og tidspunkt i juli og august 2019. 

Ladestrategi Peak shaving-grense 
Uke 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Kundestrategi 0,3 kW           
Nettstrategi 1 0,3 kW           
Nettstrategi 2 0,3 kW           
 

5.2.1 Evaluering av kundestrategi sommer 
Kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW ble satt i gang i uke 26 (mandag 24. juni kl. 08:42). Målinger av 
husholdningens forbruk og innmating, målinger av batteriets lading og utlading, i tillegg til beregnet 
resulterende profil med batteri for denne uken er vist i figur 5.13. Strategien fungerer som ønsket fordi den 
lader opp batteriet så snart husholdningen har overskudd av solenergi, og batteriet lades så fort som mulig. 
Dette øker egenforbruket av solenergi til husholdningen. Batteriet lades også ut når forbruket overstiger Ppeak 

shaving. 
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Figur 5.13: Kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW i uke 26. Den blå linjen er målinger av 

husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av batteriet (positive verdier 
tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet resulterende profil med batteri. 

De stiplede linjene viser Ppeak shaving (øverst) og Pstart (nederst). 

Figur 5.14 viser måledata for en uke i august med kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW. I denne uken er det 
veldig lavt forbruk i husholdningen og høy innmating fra solcellene, noe som gjør at batteriet stort sett er 
fulladet. På starten av døgnet 11. august er det en forbrukstopp på 4 kW og da klarer ikke batteriet å holde 
forbruket under 0,3 kW selv om batteriet er tilnærmet fullt oppladet. Dette er natt til søndag, og vi har 
tidligere i notatet sett at det er en veldig stor last som ofte inntreffer natt til søndag. Det er en mistanke om at 
batteriet ikke klarer å holde forbruket under peak shaving-grensen pga. at den ene omformeren ikke fungerer 
som den skal. En annen forklaring kan være at forbruket er enda høyere enn vist i figuren, siden figuren viser 
gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning, og at forbrukstoppen er høyere enn kapasiteten til 
omformerne (12 kW).  
  

 
Figur 5.14: Kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW i uke 32. 

For å sammenligne resultater med og uten batteri for kundestrategien testet i juli og august 2019, har ulike 
parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kapittel 4.3 for 
forklaring av parameterne). Parameterne for kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW er beregnet for uke 28, 
30, 32 og 34. Figur 5.15 viser de resulterende verdiene for parameterne med og uten batteri. Tabell E.2 i 
vedlegg viser tallene som ble brukt i figur 5.15. Parameterne som kun er relevante å beregne med bruk av 
batteri er vist i tabell 5.3. 
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Figur 5.15: Beregnede parametere med og uten batteri for kundestrategi med Ppeak shaving = 0,3 kW 

testet i juli og august 2019. 

 
Tabell 5.3: Parametere beregnet med batteri for kundestrategi  

med Ppeak shaving = 0,3 kW testet i juli og august 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 15,9% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket   26,6% 

 
Resultatene som kan leses fra figuren og tabellen ovenfor med tanke på målene til kundestrategien (definert i 
tabell 4.2) er vist i tabell 5.4. Konklusjonen er at kundestrategien testet i juli og august 2019 oppnår målet 
om økt egenforbruk av sol og med tanke på å flate ut forbruket har makslasten blitt redusert, men andel timer 
over peak shaving-grense er ikke null. 
 
Tabell 5.4: Måloppnåelse for kundestrategi sommer. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Øke egenforbruk av 
solenergi 

Økt andel innmating som 
brukes til å lade batteriet 

Andel innmating som brukes til å lade batteriet er 
omtrent 16% (uten bruk av batteri er den 0%) ✔ 

Flate ut forbruk 
Redusert makslast Maks last reduseres fra 4,8 kWh/h til 2,3 kWh/h ✔ 
Ingen timer over peak 
shaving-grense 

Antall timer over peak shaving-grense har blitt 
redusert fra omtrent 16% til 10% ✖ 

 

5.2.2 Evaluering av nettstrategi sommer 
Nettstrategi 1 (se kapittel 5.1.3) ble satt i gang i uke 27, og målingene som vises i figur 5.16 viser at 
strategien ikke fungerer som ønsket. Nettstrategi 1 skal redusere innmating når den overstiger 0,5 kW (siden 
Pstart = -0,5 kW), men dette skjer ikke de to siste dagene av uken. En forklaring kan være at batteriet ikke har 
rukket å lade ut før og mellom disse dagene, og at det dermed var fullt når det skulle lade opp fra 
solcelleinnmatingen. Derfor ble nettstrategien endret som vist i tabell 5.1. Dette kunne ha blitt oppdaget og 
endret tidligere om prediksjon av vær og forbruk hadde blitt tatt med i strategiene. Man kunne også sett 
nærmere på utnyttelsesgraden til simuleringene av nettstrategi 1 (simuleringene er vist i figur 5.12). 
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Figur 5.16: Nettstrategi 1 med Ppeak shaving = 0,3 kW i uke 27. De stiplede linjene viser Ppeak shaving og Pstart. 

I figur 5.17 vises målinger fra uke 33 da nettstrategi 2 ble testet. Her ser vi at ladestrategien stort sett 
fungerer som ønsket, fordi den reduserer innmatingen i hele innmatingsperioden. Man ser også fra figuren at 
batteriet ikke klarer å holde forbruket under 0,3 kW til enhver tid, men at alle forbrukstoppene som er over 
0,3 kW reduseres. Grunnen til dette kan, som tidligere nevnt, være at den ene omformeren ikke fungerer som 
den skal eller fordi figuren viser gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning og derfor ikke viser peak 
shavingen detaljert nok. 
 

 
Figur 5.17: Nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 0,3 kW i uke 33. 

For å sammenligne resultater med og uten batteri for nettstrategi 2 testet i juli og august 2019, har ulike 
parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kapittel 4.3 for 
forklaring av parameterne). Parameterne for nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 0,3 kW er beregnet for uke 29, 
31, 33 og 35. Figur 5.18 viser de resulterende verdiene for parameterne med og uten batteri for de to 
strategiene. Tabell E.2 i vedlegg viser tallene som ble brukt til å lage figur 5.18. Parameterne som kun er 
relevante å beregne med bruk av batteri er vist i tabell 5.5. 
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Figur 5.18: Beregnede parametere med og uten batteri for nettstrategi 2  

med Ppeak shaving = 0,3 testet i juli og august 2019. 

 
Tabell 5.5: Parametere beregnet med batteri for nettstrategi 2  

med Ppeak shaving = 0,3 kW testet i juli og august 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 12,0% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  20,3% 

 
Resultatene som kan leses fra figuren og tabellen ovenfor med tanke på målene til nettstrategien (definert i 
tabell 4.2) er vist i tabell 5.6. Konklusjonen er at nettstrategien testet i juli og august 2019 ikke oppnår 
målene om redusert maks innmating, innmating redusert som ønsket i alle timer og null timer over peak 
shaving-grense, men at målet om redusert makslast oppnås. Innmating reduseres likevel som ønsket i en 
femtedel av timene, og andel timer forbruket er over peak shaving-grensen reduseres fra 17% til 13%. Fra 
tabell 5.5 kan det også legges merke til at andel innmating som brukes til å lade batteriet er 12% med denne 
strategien (uten bruk av batteri er den 0%). Det var ikke et mål med nettstrategien, men egenforbruket av sol 
har økt nesten like mye som med kundestrategien (16%). 
 
Tabell 5.6: Måloppnåelse for nettstrategi 2 sommer. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Flate ut 
innmating 

Redusert maks. innmating Reduseres veldig lite, den er omtrent 5 kWh/h både 
med og uten batteri ✖ 

Innmating reduseres som 
ønsket i alle timer Andel timer innmating reduseres som ønsket er 20% ✖ 

Flate ut 
forbruk 

Redusert makslast Reduseres fra omtrent 4,2 kWh/h til 3,4 kWh/h ✔ 
Ingen timer over peak shaving-
grense 

Andel timer over peak shaving-grense har blitt 
redusert fra omtrent 17% til 13% ✖ 

 
  



 

PROSJEKTNR 
502001599 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
AN 20.12.39 

VERSJON 
1.0 
 

30 av 73 

 

6 Spesifisering og evaluering av tester høst 
 
Dette kapittelet beskriver testene gjort i IntegER-prosjektet for høstmånedene september og oktober 2019. 
Analyser på data fra foregående år beskrives i kap. 6.1 for å bestemme grenser for parameterne beskrevet i 
kap. 4.2 og dermed spesifisere testene som skal gjennomføres. Testene evalueres i kap. 6.2 ved å følge 
metoden beskrevet i kap. 4.3. 
 

6.1 Spesifisering av tester høst 
 
Historiske data for september 2018 er tilgjengelig, og brukes i analysene nedenfor. 
 
Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden i september 2018 med 10 sekunders oppløsning og 
timesoppløsning er vist i figur 6.1. Plottet til venstre med 10 sekunders oppløsning viser at maksimal effekt 
som regel er rundt 5,5 kW og at maksimal innmating er rundt 5 kW (merket med stiplede linjer i figuren). 
Med timesoppløsning er maksimal effekt som regel rundt 2,5 kW og daglig maksimal innmating ligger rundt 
3,5 kW. Dette er, som forventet, høyere makslast og lavere eller lik innmating som for juli (se kapittel 5.1). 
Forbruket varierer mye, som betyr at det er stor forskjell på gjennomsnittlig og maksimal last. Det er også 
tydelig at det er stor forskjell mellom data med 10 sekunder og 1 times oppløsning når det gjelder maksimal- 
og minimalverdier. Som nevnt tidligere, benyttes timesverdier i denne analysen fordi det antas at avregning 
av nettleie vil gjøres med timesoppløsning når det innføres effekttariff i Norge [10]. 
 

 
Figur 6.1: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for september 2018 med 10 sekunders 

oppløsning (venstre) og timesoppløsning (høyre). 

Figur 6.2 viser plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for gjennomsnittlige ukedager og helgedager i 
september 2018 med 10 sekunders oppløsning og timesoppløsning. De skraverte områdene viser 
standardavvik og to ganger standardavvik, beregnet ved å bruke ligning (1) i kapittel 4.1. Også her ser vi at 
det er lavere innmating og høyere forbruk enn i juli (se kapittel 5.1). 
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Figur 6.2: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for gjennomsnittlige ukedager (venstre) og 

gjennomsnittlige helgedager (høyre) i september 2018 med 10 sekunders oppløsning (øverst) og 
timesoppløsning (nederst). Skraverte områder viser standardavvik og to ganger standardavvik. 

Vedlegg F inneholder plott av alle dagene i september 2018 fordelt på ukedag. Fra figurene er det tydelig at 
det er store forskjeller når det kommer til solforhold og at det påvirker dagsprofilene. Det er som i juli også 
nå en stor last som inntreffer ofte natt til søndag på rundt 3 kW. Fordi det i september fremdeles er ganske 
høy solproduksjon er fortsatt døgnprofilene i helgedagene og ukedagene ganske like, men man kan se en 
forbrukstopp rundt kl. 9 på mange av ukedagene. Dette er som forventet med tanke på typiske lastprofiler for 
en husholdning [11]. 

6.1.1 Valg av parametere for kundestrategi høst 
For å bestemme grensen for peak shaving ved bruk av kundestrategien simuleres den med ulike peak 
shaving-grenser for september 2018. Fordi innmatingen er lavere i september enn i juli, forventes det at peak 
shaving-grensen bør økes sammenlignet med det som ble testet i juli og august. 
 
Ved simuleringene ble det funnet at om man velger en grense for peak shaving på 0 kW, vil ikke batteriet 
lades med nok energi til å flate ut forbruket alle dager. Om man derimot velger Ppeak shaving = 2 kW, vil 
batteriet lades med mye mer energi enn det som trengs. Figur 6.3 viser kundestrategi med Ppeak shaving = 1 kW 
simulert for september 2018 der det antas at batteriet er tomt ved starten av måneden. Den viser i blått den 
opprinnelige forbruksprofilen til husholdningen, i gult hvordan batteriet lades og utlades og i svart hvordan 
forbruksprofilen til husholdningen blir med batteriet. Den stiplede horisontale linjen viser verdien til  
Ppeak shaving. 
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Figur 6.3: September 2018 simulert med kundestrategi med Ppeak shaving = 1 kW. 

I figuren ovenfor ser vi at batteriet klarer å flate ut forbruk over 1 kW selv om det kommer dager med lite 
produksjon fra solcellene. Et mål for kundestrategien er at forbruket ikke skal være over peak shaving-
grensen (se tabell 4.2), så for å være sikker på at lasten kan flates ut selv om det kommer flere dager med lite 
innmating (f.eks. på grunn av overskyet vær) velges det derfor å teste kundestrategien for lading av batteriet 
med Ppeak shaving = 1 kW. 

6.1.2 Valg av parametere for nettstrategi høst 
For å bestemme Pstart og Plading med nettstrategi undersøkes innmatingsprofilene for de historiske dataene fra 
2018 (figur 6.2 og figurene i Vedlegg F). Deretter simuleres nettstrategi med ulike verdier for Ppeak shaving for 
september 2018. 
 
Målet med nettstrategien er å flate ut innmatingsprofilen fra husholdningen, men samtidig ha nok energi i 
batteriet til å flate ut forbruket. Fordi det i september er noe mindre innmating og noe høyere forbruk enn i 
juli, ble Plading valgt til å være 2 kW, slik at ladingen foregår omtrent hele innmatingsperioden på dagene med 
mest innmating. Fordi innmatingsprofilen som oftest øker jevnt fra morgen til formiddag og deretter minker 
jevnt fram mot ettermiddagen er det viktigst at batteriet lader når innmatingen er størst. Derfor ble Pstart valgt 
til å være -2 kW. Dette er samme nettstrategi som ble valgt for juli og august etter at måledata ble analysert 
(nettstrategi 2), se kapittel 5.1.3. 
 
For å velge grense for peak shaving blir argumentasjonen lik som for kundestrategien og finnes ved 
simulering. Ved å velge en grense for peak shaving på 0 kW, vil ikke batteriet lades med nok energi alle 
dagene i måneden. Om man derimot velger en grense på 2 kW, ble det funnet at batteriet lades med mye mer 
energi enn det som trengs til å flate ut forbruket. Figur 6.4 viser kundestrategien med Ppeak shaving = 1 kW 
simulert for september 2018. Figuren viser i blått den opprinnelige forbruksprofilen til husholdningen, i gult 
hvordan batteriet lades og utlades og i svart hvordan forbruksprofilen til husholdningen blir med batteriet. 
Den øverste stiplede linjen viser verdien til Ppeak shaving og den nederste stiplede linjen viser verdien til Pstart. 
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Figur 6.4: September 2018 simulert med nettstrategi (Plading = 2 kW og Pstart = -2 kW)  

med Ppeak shaving = 1 kW. 

Figuren ovenfor viser at batteriet klarer å flate ut forbruk over 1 kW selv om det kommer dager med lite 
produksjon fra solcellene. Fordi september 2018 inneholder mange dager med mye innmating, trenger ikke 
batteriet å lade så mye. Siden et av målene til nettstrategien er å ikke ha noen timer med forbruk over peak 
shaving-grensen ønsker vi å være sikker på at forbruket kan flates ut selv om det kommer flere dager med 
lite innmating (f.eks. på grunn av overskyet vær). Derfor velges det å teste nettstrategien (Plading = 2 kW og 
Pstart = -2 kW) for lading av batteriet med Ppeak shaving = 1 kW i september og oktober. 

6.1.3 Plan for testing høst 
Basert på resultater fra analysene vist i foregående delkapitler (6.1.1 og 6.1.2) ble det valgt å teste 
ladestrategier i september og oktober 2019 som beskrevet i tabell 6.1. Strategiene ble testet med peak 
shaving-grense på 1 kW, og den ble økt til 2 kW i oktober fordi forbruket da ble høyere og innmatingen 
mindre, se mer detaljer om dette i kap. 6.2. 
 
Tabell 6.1: Beskrivelse av ladestrategier testet i september og oktober 2019. 

Ladestrategi Pstart Plading Ppeak shaving 

Kundestrategi 0 kW Lik innmatingen i respektiv time 1 kW à 2 kW 
Nettstrategi 2 -2 kW 2 kW 1 kW à 2 kW 
 
Fordi værforhold har mye å si for hvordan testen blir, ble det planlagt å ha annenhver uke med de to 
strategiene, slik at det ble fire uker med kundestrategi og fire uker med nettstrategi i september og oktober. 
Bytte av strategier ble gjort søndag kveld når netto effekt er positiv, så det har ingen innvirkning på 
ladestrategien. Endring av strategi hadde dermed virkning fra mandags morgen. Pixii førte logg over 
styringsstrategier og tidspunkt. Pstart ble endret til null mot slutten av testperioden fordi forbruket i 
husholdningen økte og solproduksjonen ble redusert slik at batteriet ikke klarte å lade seg opp. Dette betyr at 
nettstrategien ble gjort lik kundestrategien. Se mer detaljer om dette i kap. 6.2. 
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6.2 Evaluering av tester høst 
 
Tabell 6.2 viser når de ulike ladestrategiene har vært aktive i september og oktober. Tabell G.1 i vedlegg 
viser mer nøyaktige tidspunkter for de ulike testperiodene. 
 
Tabell 6.2: Oversikt over styringsstrategi og tidspunkt i september og oktober 2019. 

Ladestrategi 
Peak 

shaving-
grense 

Uke 
36 37 38 39 40 41 42 

Kundestrategi 1 kW        
Nettstrategi 2 1 kW        
Kundestrategi 2 kW        
Nettstrategi 2 2 kW        
 
Tirsdag 22. oktober kl. 15:40 (uke 43) ble nettstrategien gjort lik kundestrategien fordi batteriet ikke klarte å 
lade seg opp med nettstrategien med 2 kW peak shaving-grense. Batteriet ble fortsatt ikke ladet helt opp, så 
torsdag 24. oktober måtte batteriet settes til å lade selv om det ikke var innmating (Pstart ble satt til 2 kW) og 
peak shaving ble satt til 4 kW. Uke 43 og 44 er derfor ikke med i analysene av måledata i de neste kapitlene. 

6.2.1 Evaluering av kundestrategi høst 
Figur 6.5 viser måledata for en av ukene i september med kundestrategi med 1 kW peak shaving. Det er en 
uke i begynnelsen av september, og vi ser at det fortsatt er ganske lavt forbruk i husholdningen og endel 
innmating fra solcellene. Tre av dagene i uken er det så høyt forbruk at batteriet ikke klarer å holde forbruket 
under 1 kW. Grunnen til dette kan, som nevnt tidligere, være at den ene omformeren ikke fungerer som den 
skal eller fordi figuren viser gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning og derfor ikke viser peak 
shavingen detaljert nok. 
 

 
Figur 6.5: Kundestrategi med Ppeak shaving = 1 kW (stiplet linje) i uke 36. Den blå linjen er målinger av 

husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av batteriet (positive verdier 
tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet resulterende profil med batteri. 

Fra uke 40 (30. september) ble Ppeak shaving økt til 2 kW fordi batteriet ikke klarte å flate ut forbruk over 1 kW. 
Figur 6.6 viser måledata for en av ukene i oktober med kundestrategi med 2 kW peak shaving. Det er en uke 
i begynnelsen av oktober, og det er ganske høyt forbruk i husholdningen og noe innmating fra solcellene. To 
av dagene i uken er det så høyt forbruk at batteriet ikke klarer å holde forbruket under 2 kW. 
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Figur 6.6: Kundestrategi med Ppeak shaving = 2 kW i uke 40. 

For å sammenligne resultater med og uten batteri for kundestrategien testet i september og oktober 2019, har 
ulike parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kapittel 4.3 for 
forklaring av parameterne). Parameterne for kundestrategi med Ppeak shaving = 1 kW er beregnet for uke 36 og 
38 og resultatene er vist i figur 6.7 og tabell 6.3. Tabell G.2 i vedlegg viser verdiene brukt i figur 6.7. 
Parameterne for kundestrategi med Ppeak shaving = 2 kW er beregnet for uke 40 og 42 og resultatene er vist i 
figur 6.8 og tabell 6.4. Tabell G.3 i vedlegg viser verdiene brukt i figur 6.8. 
 

 
Figur 6.7: Beregnede parametere med og uten batteri for kundestrategi  

med Ppeak shaving = 1 kW testet i september 2019. 

 
Tabell 6.3: Parametere beregnet med batteri for kundestrategi  

med Ppeak shaving = 1 kW testet i september 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 33,9% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  23,5% 
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Figur 6.8: Beregnede parametere med og uten batteri for kundestrategi  

med Ppeak shaving = 2 kW testet i oktober 2019. 

 
Tabell 6.4: Parametere beregnet med batteri for kundestrategi  

med Ppeak shaving = 2 kW testet i oktober 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 53,9% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  44,1% 

 
Resultatene som kan leses fra figurene og tabellene ovenfor med tanke på målene til kundestrategien 
(definert i tabell 4.2) er vist i tabell 6.5. Konklusjonen er at kundestrategien testet i september og oktober 
2019 oppnår målet om økt egenforbruk av sol. Når det gjelder målet om å flate ut forbruket har makslast blitt 
redusert, men andel timer over peak shaving-grense er ikke null. 
 
Tabell 6.5: Måloppnåelse for kundestrategi høst. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Øke egenforbruk 
av solenergi 

Økt andel innmating 
som brukes til å lade 
batteriet 

Andel innmating som brukes til å lade batteriet er 
omtrent 34% med Ppeak shaving = 1 kW og 54% med Ppeak 

shaving = 2 kW 
✔ 

Flate ut forbruk 

Redusert makslast 
Reduseres fra omtrent 3,8 kWh/h til 2,6 kWh/h med Ppeak 

shaving = 1 kW og fra omtrent 4,3 kWh/h til 3,4 kWh/h med 
Ppeak shaving = 2 kW 

✔ 

Ingen timer over peak 
shaving-grense 

Andel timer over peak shaving-grense har blitt redusert 
fra omtrent 15% til 10% med Ppeak shaving = 1 kW og fra 
omtrent 10% til 7% med Ppeak shaving = 2 kW 

✖ 
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6.2.2 Evaluering av nettstrategi høst 
Figur 6.9 viser måledata fra en av ukene i september med nettstrategi 2 med 1 kW peak shaving. Det er uke 
37 i første halvdel av september, og forbruket er lavere enn i uke 36 da kundestrategi ble testet (se figur 6.5). 
Det er veldig lite innmating de første tre dagene, og da får ikke batteriet ladet opp. Derfor klarer ikke 
batteriet å holde forbruket under 1 kW de neste to dagene. De to siste dagene er ny profil under 1 kW nesten 
alle timer. 
 

 
Figur 6.9: Nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 1 kW i uke 37. 

Når strategiene med 1 kW peak shaving testes (uke 36 til uke 39) er det flere dager uten innmating, som fører 
til at batteriet ikke klarer å flate ut forbruket. Derfor ble Ppeak shaving endret til 2 kW fra og med uke 40 for både 
kundestrategi og nettstrategi. I figur 6.10 vises målinger fra uke 41 da nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 2 kW 
ble testet. Her ser vi at ladestrategien stort sett fungerer som ønsket, fordi den reduserer innmatingen i hele 
innmatingsperioden. Man ser også fra figuren at batteriet ikke klarer å holde forbruket under 2 kW til enhver 
tid, men at det reduserer forbrukstoppene som er over 2 kW. 
 

 
Figur 6.10: Nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 2 kW i uke 41. 

For å sammenligne resultater med og uten batteri for nettstrategi 2 testet i september og oktober 2019, har 
ulike parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kapittel 4.3 for 
forklaring av parameterne). Parameterne for nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 1 kW er beregnet for uke 37 og 
39 og resultatene er vist i figur 6.11 og tabell 6.6. Tabell G.2 i vedlegg viser verdiene brukt i figur 6.11. 
Parameterne for nettstrategi 2 med Ppeak shaving = 2 kW er beregnet for uke 41 og resultatene er vist i figur 6.12 
og tabell 6.7. Tabell G.3 i vedlegg viser verdiene brukt i figur 6.12. 
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Figur 6.11: Beregnede parametere med og uten batteri for nettstrategi 2  

med Ppeak shaving = 1 kW testet i september 2019. 

 
Tabell 6.6: Parametere beregnet med batteri for nettstrategi 2  

med Ppeak shaving = 1 kW testet i september 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 25,9% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  41,4% 

 
 

 
Figur 6.12: Beregnede parametere med og uten batteri for nettstrategi 2  

med Ppeak shaving = 2 kW testet i oktober 2019. 
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Tabell 6.7: Parametere beregnet med batteri for nettstrategi 2  
med Ppeak shaving = 2 kW testet i oktober 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 20,7% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  53,8% 

 
Resultatene som kan leses fra figurene og tabellene ovenfor med tanke på målene til nettstrategien (definert i 
tabell 4.2) er vist i tabell 6.8. Konklusjonen er at nettstrategien testet i september og oktober 2019 oppnår 
redusert maks. innmating, men innmating reduseres ikke som ønsket i alle timer. Innmatingen reduseres 
likevel som ønsket i 40-50% av timene. Når det gjelder målet om å flate ut forbruk, reduseres makslasten, 
men forbruket er over peak shaving-grensen i noen timer selv om batteriet er i drift. Andel timer over peak 
shaving-grensen har likevel blitt noe redusert. 
 
Tabell 6.8: Måloppnåelse for nettstrategi 2 høst. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Flate ut 
innmating 

Redusert maks. 
innmating 

Reduseres fra omtrent 4,6 kWh/h til 2,8 kWh/h med Ppeak shaving 
= 1 kW og fra omtrent 3,8 kWh/h til 2,9 kWh/h med Ppeak shaving 
= 2 kW 

✔ 

Innmating reduseres 
som ønsket i alle timer 

Andel timer innmating reduseres som ønsket er 41% med Ppeak 

shaving = 1 kW og 54% med Ppeak shaving = 2 kW ✖ 

Flate ut 
forbruk 

Redusert makslast 
Reduseres fra omtrent 2,8 kWh/h til 2,6 kWh/h med Ppeak shaving 
= 1 kW og fra omtrent 3,4 kWh/h til 3,0 kWh/h med Ppeak shaving 
= 2 kW 

✔ 

Ingen timer over peak 
shaving-grense 

Andel timer over peak shaving-grense har blitt redusert fra 
omtrent 17% til 15% med Ppeak shaving = 1 kW og fra omtrent 
6,0% til 5,4% med Ppeak shaving = 2 kW 

✖ 
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7 Spesifisering og evaluering av tester vinter 1 
 
Dette kapitlet beskriver testene gjort i IntegER-prosjektet for vintermånedene november og desember 2019. 
For å bestemme grenser for parameterne beskrevet i kap. 4.2 gjøres det analyser på data fra foregående år i 
kap. 7.1. Testene evalueres i kap. 7.2 ved å følge metoden beskrevet i kap. 4.3. 
 

7.1 Spesifisering av tester vinter 1 
 
Historiske data for november 2018 er tilgjengelig, og brukes i analysene nedenfor. 
 
Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden i november 2018 med 10 sekunders oppløsning og 
timesoppløsning er vist i figur 7.1. Plottet til venstre med 10 sekunders oppløsning viser at maksimal effekt 
som regel er rundt 6 kW og at maksimal innmating er rundt 2 kW (stiplede linjer i figuren), men at det er en 
del dager med lite eller ingen innmating. Plottet til høyre med timesoppløsning viser at maksimal effekt som 
regel er rundt 2,5 kW og maksimal innmating rundt 1 kW. Dette er større makslast og mindre maks. 
innmating sammenlignet med juli og september (se kapittel 5.1 og 6.1). Som for juli og september varierer 
lasten mye, som betyr at det er stor forskjell på gjennomsnittlig og maksimal last. Det er også tydelig at det 
er stor forskjell mellom data med 10 sekunder og 1 times oppløsning når det gjelder maksimal- og 
minimalverdier. 
 

 
Figur 7.1: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for november 2018 med 10 sekunders 

oppløsning (venstre) og timesoppløsning (høyre). 

Figur 7.2 viser plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for gjennomsnittlige ukedager og helgedager i 
november 2018 med 10 sekunders oppløsning og timesoppløsning. De skraverte områdene viser 
standardavvik og to ganger standardavvik. Også her ser vi at det er mindre innmating og større forbruk enn i 
juli og september (se kapittel 5.1 og 6.1). 
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Figur 7.2: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for gjennomsnittlige ukedager (venstre) og 

gjennomsnittlige helgedager (høyre) i november 2018 med 10 sekunders oppløsning (øverst) og 
timesoppløsning (nederst). Skraverte områder viser standardavvik og to ganger standardavvik. 

Vedlegg H inneholder plott av alle dagene i november 2018, fordelt på ukedag. Figurene viser at 
solproduksjonen har blitt redusert og ikke påvirker dagsprofilene i like stor grad som i juli og september. 
Profilene på ukedagene begynner å ligne mer på typiske profiler for husholdninger uten solproduksjon, med 
lasttopper kl. 9 om morgenen og kl. 20 om kvelden. Det er som tidligere en last som inntreffer ofte natt til 
søndag på omtrent 4 kW. Døgnprofilene til helgedagene er veldig varierende, og fordi det i november er lav 
solproduksjon er døgnprofilene til helgedager ganske ulik profilene til ukedagene. 

7.1.1 Valg av parametere for høylaststrategi vinter 1 
For å bestemme grensene for lading og peak shaving ved bruk av høylaststrategien (se figur 4.3) ble ulike 
kombinasjoner av grensene simulert for data for november 2018. 
 
Målet med høylaststrategien er at strømforbruket skal være jevnere sammenlignet med en situasjon uten 
batteri. Figur 7.3 viser en simulering med Pstart = 0,7 kW og Ppeak shaving = 1,8 kW. Figuren viser i blått den 
opprinnelige forbruksprofilen til husholdningen, i gult hvordan batteriet lades og utlades og i svart hvordan 
forbruksprofilen til husholdningen blir med batteriet. Den øverste stiplede horisontale linjen viser verdien til 
Ppeak shaving mens den nederste stiplede linjen viser verdien til Pstart. Ved disse valgene av parametere ser vi fra 
figuren at ikke all innmating brukes til å lade batteriet. Dette er mest sannsynlig fordi batteriet er fullt når 
disse innmatingsperiodene inntreffer. Med disse grensene klarer batteriet å flate ut forbruk over Ppeak shaving. 
Siden målet med høylaststrategien er å flate ut forbruket og det i vintermånedene er lite innmating, er det 
viktigere at strategien jevner ut forbruket enn at all innmating brukes til å lade batteriet. Derfor velges det å 
teste høylaststrategien med disse grensene. 
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Figur 7.3: November 2018 simulert med høylaststrategi (Pstart = 0,7 kW) med Ppeak shaving = 1,8 kW. Den 

blå linjen er målinger av husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av 
batteriet (positive verdier tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet 

resulterende profil med batteri. 

7.1.2 Plan for testing vinter 1 
Basert på resultater fra analysene vist i forrige delkapittel ble det valgt å teste ladestrategier i november og 
desember 2019 som beskrevet i tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1: Beskrivelse av ladestrategier testet i november og desember 2019. 

Ladestrategi Pstart Plading Ppeak shaving 

Høylaststrategi 0,7 kW Pstart – forbruk i respektiv time 1,8 kW 
 
De to siste ukene i desember (uke 51 og 52) var forbruket veldig lavt. Dette er mest sannsynlig fordi 
beboerne ikke var hjemme på grunn av juleferie, så disse ukene tas ikke med i analysene videre. 
 

7.2 Evaluering av høylaststrategi vinter 1 
 
Tabell 7.2 viser når høylaststrategien var aktiv i november og desember. Tabell I.1 i vedlegg viser mer 
nøyaktige tidspunkter for testperioden. 
 
Tabell 7.2: Oversikt over styringsstrategi og tidspunkt i november og desember 2019. 

Ladestrategi Peak shaving-grense 
Uke 

45 46 47 48 49 50 
Høylaststrategi 1,8 kW       
 
I figur 7.4 ser vi måledata fra en av ukene i november med høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,8 kW. Det er 
uke 45 i første halvdel av november og kun én dag med mye innmating. Batteriet klarer ikke å flate ut 
forbruket til å være under 1,8 kW de fleste dagene, men det er som regel rundt 2 kW. Grunnen til dette kan, 
som tidligere nevnt, være at den ene omformeren ikke fungerer som den skal og det kan også være fordi 
figuren viser gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning og derfor ikke viser peak shavingen detaljert 
nok. 
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Figur 7.4: Høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,8 kW i uke 45. Den blå linjen er målinger av 

husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av batteriet (positive verdier 
tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet resulterende profil med batteri. 

I figur 7.5 vises målinger fra den første uken i desember (uke 49) da også høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,8 
kW ble testet. Man ser også her at batteriet ikke klarer å holde forbruket under 1,8 kW til enhver tid, men at 
det reduserer forbrukstoppene som er over 1,8 kW. 
 

 
Figur 7.5: Høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,8 kW i uke 49. 

Det ble testet kun én strategi for november-desember 2019, men fordi grensene er basert på forbruksdata fra 
2018 er det ikke gitt at grensene passer for hele perioden. Fra de to figurene ovenfor kan det se ut som at 
Ppeak shaving burde vært høyere for at batteriet skulle klare å jevne ut forbruket. Men det kan også bemerkes at 
det er flere dager batteriet ikke klarer å lade så mye som det skal. Et eksempel er midt på dagen 7. desember 
– her skulle batteriet ha ladet med en effekt slik at forbruket (den svarte kurven i figuren) ble lik Pstart (den 
nederste stiplede linjen i figuren), men batteriet lades med ganske lite effekt selv om det er innmating fra 
solcellene. Dette kan være på grunn av at batteriet er fulladet fordi det ikke har vært behov for å lade ut med 
så mye energi på ettermiddagen og kvelden 6.desember. 
 
For å sammenligne resultater med og uten batteri for høylaststrategi testet i november og desember 2019, har 
ulike parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kap. 4.3 for 
forklaring av parameterne). Parameterne er beregnet for uke 45 til 50 (uke 51 og 52 er ikke med pga. 
juleferie) og resultatene er vist i figur 7.6 og tabell 7.3. Tabell I.2 i vedlegg viser tallene som ble brukt i figur 
7.6. 
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Figur 7.6: Beregnede parametere med og uten batteri for høylaststrategi med 1,8 kW peak shaving 

testet i november og desember 2019. 

 
Tabell 7.3: Parametere beregnet med batteri for høylaststrategi  
med Ppeak shaving = 1,8 kW testet i november og desember 2019. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 5,4% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  79,6% 

 
Resultatene som kan leses fra figurene og tabellene ovenfor med tanke på målene til høylaststrategien 
(definert i tabell 4.2) er vist i tabell 7.4. Konklusjonen er at høylaststrategien testet i november og desember 
2019 oppnår redusert makslast, men forbruket er over peak shaving-grensen i noen timer selv om batteriet er 
i drift. Andel timer over peak shaving-grensen har likevel blitt redusert. 
 
Tabell 7.4: Måloppnåelse for høylaststrategi vinter 1. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Flate ut 
forbruk 

Redusert makslast Reduseres fra omtrent 4,3 kWh/h til 3,3 kWh/h ✔ 
Ingen timer over peak 
shaving-grense 

Andel timer over peak shaving-grense har blitt redusert 
fra omtrent 18% til 13% ✖ 
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8 Spesifisering og evaluering av tester vinter 2 
 
Dette kapitlet beskriver testene gjort i IntegER-prosjektet for vintermånedene januar og februar 2020. 
Analyser på data fra foregående år gjøres i kap. 8.1 for å bestemme verdier for parameterne beskrevet i kap. 
4.2, og dermed spesifisere testene som skal gjennomføres. Testene evalueres i kap. 8.2 ved å følge metoden 
beskrevet i kap. 4.3. 
 

8.1 Spesifisering av tester vinter 2 
 
Historiske data for januar 2019 er tilgjengelig, og brukes i analysene nedenfor. 
 
Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for januar 2019 med 10 sekunders oppløsning og 
timesoppløsning er vist i figur 8.1. Plottet til venstre med 10 sekunders oppløsning viser at daglig maksimal 
effekt som regel er rundt 6 kW og at maksimal innmating er rundt 2 kW. Plottet til høyre viser at med 
timesoppløsning er maksimal effekt som regel rundt 3 kW og at maksimal innmating som regel er rundt 2 
kW (vist med stiplede linjer i figuren). Dette er større makslast og mindre maks. innmating enn for juli og 
september (se kap. 5.1 og 6.1), men ganske lik makslast og litt større maks. innmating enn for november (se 
kap. 7.1). Som for juli, september og november har lasten stor variasjon, som betyr at det er stor forskjell på 
gjennomsnittlig og maksimal last. Det er tydelig at det er forskjell mellom data med 10 sekunder og 1 times 
oppløsning når det gjelder maksimal- og minimalverdier. Plottene viser også at det er veldig lavt forbruk den 
første uken i januar, mest sannsynlig på grunn av juleferie. 
 

 
Figur 8.1: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for januar 2019 med 10 sekunders 

oppløsning (venstre) og timesoppløsning (høyre). 

Figur 8.2 viser gjennomsnittlige ukedager og helgedager i januar 2019 med 10 sekunders oppløsning og 
timesoppløsning. De skraverte områdene viser standardavvik og to ganger standardavvik. Det er mindre 
innmating og større forbruk enn i juli og september (se kap. 5.1, 6.1), men litt mer innmating og litt mindre 
forbruk enn i november (se kap. 7.1). 
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Figur 8.2: Data fra tilknytningspunktet til kunden plottet for gjennomsnittlige ukedager (venstre) og 

gjennomsnittlige helgedager (høyre) i januar 2019 med 10 sekunders oppløsning (øverst) og 
timesoppløsning (nederst). Skraverte områder viser standardavvik og to ganger standardavvik. 

Vedlegg J inneholder plott av alle dagene i januar 2019, fordelt på hvilken ukedag det er. Figurene viser at 
solproduksjonen har blitt redusert og ikke påvirker dagsprofilene i like stor grad som i juli og september, 
men at sammenlignet med november har solproduksjonen økt. Det er som tidligere måneder en last som 
inntreffer ofte natt til søndag på omtrent 4 kW. Døgnprofilene til lørdagene er veldig varierende og ganske 
ulik ukedagene. 

8.1.1 Valg av parametere for høylaststrategi vinter 2 
Høylaststrategien testet i november og desember klarte ikke å jevne ut forbruket som ønsket, og forrige 
delkapittel viste at januar har lavere forbruk og litt mer innmating enn november. Samme høylaststrategi og 
peak shaving-grense som ble testet i november og desember (Pstart = 0,7 kW og Ppeak shaving = 1,8 kW) ble 
derfor simulert for januar 2019, og resultatet er vist i figur 8.3. Den første uken i januar 2019 var forbruket 
veldig lavt, mest sannsynlig pga. juleferie, så disse ses bort fra når parametere skal velges. Målet med 
høylaststrategien er at forbruket skal være jevnere enn det er uten batteri. Ved den simulerte 
høylaststrategien brukes ikke all innmating til å lade batteriet. Dette er mest sannsynlig fordi batteriet er fullt 
når disse innmatingsperiodene inntreffer. 
 
Med disse grensene klarer batteriet å jevne ut forbruket når det er høyere enn Ppeak shaving for hele perioden 
utenom én dag. Om Pstart settes til å være høyere vil batteriet klare å jevne ut forbruket alle dager, men det vil 
være flere dager hvor lite av innmatingen brukes til å lade batteriet fordi det er fullt. Derfor velges det å teste 
høylaststrategien med grensene Pstart = 0,7 kW og Ppeak shaving = 1,8 kW. 
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Figur 8.3: Januar 2019 simulert med høylaststrategi (Pstart = 0,7 kW) med Ppeak shaving = 1,8 kW. Den blå 
linjen er målinger av husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av batteriet 
(positive verdier tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet resulterende 

profil med batteri. 

8.1.2 Plan for testing vinter 2 
Basert på resultater fra analysene vist i forrige delkapittel ble det valgt å teste høylaststrategien i januar og 
februar 2020 som beskrevet i tabell 8.1. 
 
Tabell 8.1: Beskrivelse av ladestrategi testet i januar og februar 2020. 

Ladestrategi Pstart Plading 
Ppeak shaving 

Høylaststrategi 0,7 kW Pstart – forbruk i respektiv time 1,8 kW à 1,6 kW 
 
Fordi grensene er basert på forbruksdata fra 2019 ble testen overvåket for å sjekke om grensene er passende 
for månedene i 2020. Det ble funnet at peak shaving-grensen kunne reduseres litt i februar sammenlignet 
med januar fordi innmatingen fra solcellene var større, og derfor ble høylaststrategi med peak shaving-grense 
1,6 kW valgt for februar. I uke 1 i 2020 var forbruket veldig lavt pga. juleferie, så den uken tas ikke med i 
beregningene videre. 
 

8.2 Evaluering av høylaststrategi vinter 2 
 
Tabell 8.2 viser når høylaststrategien var aktiv i januar og februar. Tabell K.1 i vedlegg viser mer nøyaktige 
tidspunkter for testperiodene. 
 
Tabell 8.2: Oversikt over styringsstrategi og tidspunkt i januar og februar 2020. 

Ladestrategi Peak shaving-grense 
Uke 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Høylaststrategi 1,8 kW         
Høylaststrategi 1,6 kW         
 
Figur 8.4 viser måledata fra uke 3 i januar med høylaststrategi med 1,8 kW peak shaving. Uken har fem 
dager med innmating. Batteriet klarer ikke å jevne ut forbruket til å være under 1,8 kW en del av dagene, 
men forbruket er som regel rundt 2 kW. Dette kan, som nevnt tidligere, være fordi den ene omformeren ikke 
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fungerer som den skal eller fordi figuren viser gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning og derfor ikke 
viser peak shavingen detaljert nok. 
 

 
Figur 8.4: Høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,8 kW i uke 3. Den blå linjen er målinger av 

husholdningens forbruk og innmating, den gule linjen er målinger av batteriet (positive verdier 
tilsvarer lading og negative utlading) og den svarte linjen er beregnet resulterende profil med batteri. 

I figur 8.5 vises målinger fra den tredje uken i februar (uke 8) da høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,6 kW ble 
testet. Batteriet klarer ikke å holde forbruket under 1,6 kW til enhver tid, men det reduserer forbrukstoppene 
som er over 1,6 kW. 
 

 
Figur 8.5: Høylaststrategi med Ppeak shaving = 1,6 kW i uke 8. 

For å sammenligne resultater med og uten batteri for høylaststrategien testet i januar og februar 2020, har 
ulike parametere blitt beregnet for husholdningens forbruk med og uten bruk av batteri (se kap. 4.3 for 
beskrivelse av parameterne). Parameterne for høylaststrategi med peak shaving på 1,8 kW er beregnet for 
uke 2 til 5 og resultatene er vist i figur 8.6 og tabell 8.3. Parameterne for høylaststrategi med peak shaving 
1,6 kW er beregnet for uke 6 til 9 og resultatene er vist i figur 8.7 og tabell 8.4. Tabell K.2 i vedlegg viser 
tallene som ble brukt i figur 8.6. Tabell K.3 i vedlegg viser tallene som ble brukt i figur 8.7. 
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Figur 8.6: Beregnede parametere med og uten batteri for høylaststrategi med 1,8 kW peak shaving 

testet i januar 2020. 
 

Tabell 8.3: Parametere beregnet med batteri for høylaststrategi  
med Ppeak shaving = 1,8 kW testet i januar 2020. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 17,2% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  66,1% 

 
 

 
Figur 8.7: Beregnede parametere med og uten batteri for de høylaststrategi med 1,6 kW peak shaving 

testet i februar 2020. 
 

Tabell 8.4: Parametere beregnet med batteri for høylaststrategi  
med Ppeak shaving = 1,6 kW testet i februar 2020. 

Parameter Verdi 

Andel innmating brukt til å lade batteriet 5,9% 
Andel timer innmating blir redusert som ønsket  63,3% 
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Resultatene som kan leses fra figurene og tabellene ovenfor med tanke på målene til høylaststrategien 
(definert i tabell 4.2) er vist i tabell 8.5. Konklusjonen er at høylaststrategien testet i januar og februar 2020 
oppnår redusert makslast, men forbruket er over peak shaving-grensen i noen timer selv om batteriet er i 
drift. Andel timer over peak shaving-grensen har likevel blitt redusert. 
 
Tabell 8.5: Måloppnåelse for høylaststrategi vinter 2. 

Mål Mål for parameter Testresultat Oppnåelse 

Flate ut 
forbruk 

Redusert makslast 
Reduseres fra omtrent 4,4 kWh/h til 2,7 kWh/h med Ppeak shaving = 
1,8 kW og fra omtrent 4,7 kWh/h til 3,1 kWh/h med Ppeak shaving = 1,6 
kW 

✔ 

Ingen timer over 
peak shaving-grense 

Andel timer over peak shaving-grense har blitt redusert fra omtrent 
14% til 8% med Ppeak shaving = 1,8 kW og fra omtrent 19% til 13% med 
Ppeak shaving = 1,6 kW 

✖ 
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9 Kostnadseksempel: effekttariff med kundestrategi og høylaststrategi 
 
I dette kapittelet illustrerer vi hvordan driften av et batteri påvirker nettleien og strømregningen til en kunde 
ved innføring av effekttariff. Under vises utregninger for hva kunden vil betale i nettleie og strømregning 
med og uten batteri, om batteriet driftes med kundestrategien og høylaststrategien. Til slutt vises utregningen 
dersom kunden får spotpris for innmatet elektrisitet, i stedet for 1 kr/kWh som antatt i de første utregningene. 
 
Måledata fra periodene kundestrategien og høylaststrategien har blitt testet har blitt brukt til å beregne 
kostnadene for kunden. Det har blitt tatt utgangspunkt i effekttariffen "målt effekt" som beskrives i et 
høringsdokument fra RME [10]. Denne tariffen inkluderer en effektpris som beregnes ved å bruke daglig maks. 
effekt. Tabell L.1 i vedlegg viser prisene brukt i kostnadseksempelet for denne tariffen, inkludert 
gjennomsnittlig strømpris (spotpris) for ukene kundestrategien og høylaststrategien ble testet, beregnet fra [12].  
 

9.1 Kundestrategi 
 
Prisen kunden mottar for innmatingen som sendes ut på nettet er antatt lik 1 kr/kWh. Resultatene for 
tariffberegningen for kundestrategien er vist i tabell 9.1 og figur 9.1. 
 
Tabell 9.1: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene kundestrategien ble testet. 

 Uten batteri 
eks. mva. (kr) 

Uten batteri 
inkl. mva. (kr) 

Med batteri 
eks. mva. (kr) 

Med batteri 
inkl. mva. (kr) 

Endring eks. mva. (med 
batteri – uten batteri) 

Fastledd 285 356 285 356 0 
Energipris 28 35 23 28 -5 
Avgifter 112 141 91 114 -21 
Effektpris 178 223 113 141 -65 
Strømpris 188 235 153 191 -35 
Innmating -1194 -1194 -934 -934 260 
Sum -404 -204 -269 -104 135 
 

 
Figur 9.1: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene kundestrategien ble testet 

(priser eks. mva.). 

 
Resultatene i tabell 9.1 og figur 9.1 viser at når energiprisen for innmating er 1 kr/kWh, har denne kunden så 
stor mengde innmating til strømnettet i sommermånedene når kundestrategien testes at nettleien og 
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strømregningen blir negativ. Ser man kun på kostnadene, blir energiprisen, avgiftene, effektprisen og 
strømprisen mindre når kunden benytter batteriet. Inntektene reduseres imidlertid også når kunden bruker 
batteriet. Dette er i hovedsak fordi mengden innmating er større uten batteri, og kunden tjener dermed 
mindre med batteri (260 kr mindre), og fordi effekttoppene ikke reduseres betraktelig i løpet av disse 
månedene. Dermed er kostnadsreduksjonen for effekttariffen kun 65 kr. 
 

9.2 Høylaststrategi 
 
Prisen kunden mottar for innmatingen som sendes ut på nettet er antatt lik 1 kr/kWh. Resultatene for 
tariffberegningen for høylaststrategien er vist i tabell 9.2 og figur 9.2. 
 
Tabell 9.2: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene høylaststrategien ble testet. 

 Uten batteri 
eks. mva. (kr) 

Uten batteri 
inkl. mva. (kr) 

Med batteri 
eks. mva. (kr) 

Med batteri 
inkl. mva. (kr) 

Endring eks. mva. (med 
batteri – uten batteri) 

Fastledd 498 623 498 623 0 
Energipris 109 136 116 145 7 
Avgifter 442 552 472 589 30 
Effektpris 456 570 328 410 -128 
Strømpris 630 788 673 841 43 
Innmating -277 -277 -155 -155 122 
Sum 1858 2392 1932 2453 65 
 

 
Figur 9.2: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene høylaststrategien ble testet 

(priser eks. mva.). 

Resultatene i tabell 9.2 og figur 9.2 viser at energiprisen, avgiftene og strømprisen øker med batteriet, mens 
effektprisen er den eneste som reduseres med bruk av batteri med høylaststrategi i vintermånedene. Grunnen 
til at energi- og strømpriser og avgifter øker når batteriet er i drift kan være at i høylaststrategien lades 
batteriet med strøm fra strømnettet, som fører til at kunden totalt sett importerer flere kWh enn uten batteri. 
Totale strømkostnader er faktisk marginalt større når batteriet driftes med høylaststrategi, av de samme 
grunnene som nevnt ovenfor for resultatene for kundestrategien: innmatingen er større uten batteri, kunden 
tjener mindre med batteri og effekttoppene reduseres ikke nok til at reduksjonen i effektpris (128 kr) veier 
opp for reduksjon i inntekter (122 kr) og økning i energi- og strømpris og avgifter (80 kr). 
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9.3 Spotpris i stedet for 1 kr/kWh for innmating 
 
Om kunden derimot får betalt spotpris for innmatingen, i stedet for 1 kr/kWh, blir resultatene som vist i figur 
9.3 for kundestrategien og som vist i figur 9.4 for høylaststrategien. Tabell L.2 og Tabell L.3 i vedlegg viser 
mer detaljerte resultater for kundestrategien og høylaststrategien. Gjennomsnittlig spotpris for de 
testperiodene var 0,34 kr/kWh for kundestrategien, og 0,29 kr/kWh for høylaststrategien. 
 

 
Figur 9.3: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene kundestrategien ble testet 

(priser eks. mva. og med spotpris for innmating). 

 
Figur 9.4: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene høylaststrategien ble testet 

(priser eks. mva. og med spotpris for innmating). 

 
Om kunden får spotpris for innmatingen i stedet for 1 kr/kWh, er totale strømkostnader ganske like med og 
uten batteri både for kundestrategien og høylaststrategien, og faktisk marginalt mindre med batteriet i drift. 
For kundestrategien er energiprisen, avgiftene, effektprisen og strømprisen lavere med batteri (126 kr), og 
prisen kunden mottar for innmatingen er litt redusert (96 kr). For høylaststrategien er effektprisen den eneste 
kostnaden som reduseres med batteri (128 kr reduksjon), mens energi- og strømpriser og avgifter øker (120 
kr), og prisen kunden mottar for innmatingen er litt mindre (40 kr). 
 
Konklusjonen for kundestrategien for dette eksemplet er dermed at så lenge det betales 1 kr/kWh for 
innmatet elektrisitet er ikke batteri lønnsomt i kombinasjon med solceller, ettersom kunden får godt betalt for 
innmatet elektrisitet og besparelsen i å kutte effekttopper er svært liten. Om det betales spotpris for 
innmatingen vil kostnadene være ganske like både med og uten batteri. For nett der stor innmating fra 
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solceller bidrar til overspenning, vil det altså være lite insentiv for kunden å installere batteri for å minske 
innmatingen. Konklusjonen for høylaststrategien er også at om det betales 1 kr/kWh for innmatet elektrisitet 
er ikke batteri lønnsomt sammen med solceller, mens det med spotpris for innmating er like kostnader med 
og uten batteri. For nett der høyt forbruk bidrar til underspenning, vil det dermed også være lite insentiv for 
kunden å installere batteri for å redusere forbruket. 
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10 Oppsummering analyser 
 
Analysene beskrevet i de foregående kapitelene har beskrevet tre ulike strategier for batteriet (kundestrategi, 
nettstrategi og høylaststrategi) i fire ulike tidsperioder (sommer, høst, vinter 1 og vinter 2). Tabell 10.1 viser 
en oppsummering av måloppnåelsen for de ulike ladestrategiene. Der det er flere rader med verdier er det 
fordi strategien ble endret underveis i testperioden. 
 
Tabell 10.1: Oppsummeringstabell med måloppnåelse for de ulike ladestrategiene. Der det er flere 
rader med verdier er det fordi strategien ble endret underveis i testperioden. 

Mål Mål for parameter 
Sommer Høst Vinter 1 Vinter 2 

Kunde Nett Kunde Nett Høylast 
Øke egen-
forbruk av 
solenergi 

Økt andel innmating 
som brukes til å lade 
batteriet [%] 

16 
 
✔ 

N/A 
34 
54 
✔ 

N/A N/A N/A 

Flate ut 
forbruk 

Redusert makslast 
[kWh/h] 

4,8→2,3 
 
✔ 

4,2→3,4 
 
✔ 

3,8→2,6 
4,3→3,4 
✔ 

2,9→2,6 
3,4→3,0 
✔ 

4,4→3,3 
 
✔ 

4,4→2,7 
4,7→3,1 
✔ 

Ingen timer over peak 
shaving-grense [%] 

16→10 
 
✖ 

17→13 
 
✖ 

16→10 
10→7 
✖ 

17→15 
6→5 
✖ 

18→13 
 
✖ 

14→8 
19→13 
✖ 

Flate ut 
innmating 

Redusert maks. 
innmating [kWh/h] N/A 

5,2→5,0 
 
✔ 

N/A 
4,6→2,8 
3,8→2,9 
✔ 

N/A N/A 

Innmating reduseres 
som ønsket i alle timer 
[%] 

N/A 
20 

 
✖ 

N/A 
41 
54 
✖ 

N/A N/A 

 

10.1 Sommer 
 
For sommerperioden (juli-august) er forbruket svært lavt (timesverdi rundt 0,8 kW) og innmatingen er 
ganske stor (rundt 3,5 kW). Dette medfører at solinnstrålingen påvirker profilen svært mye, og helgedager og 
ukedager er ganske like. 
 
For kunden er det viktig at batteriet utlader nok mellom hver dag for å være klart til å lade opp mest mulig av 
solenergien neste dag. Kundestrategien har mål om å øke egenforbruk av solenergi og flate ut forbruk 
samtidig, og disse to målene er godt forenlige. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor lavt peak shaving-
grensa bør settes: man må ha nok energi i batteriet til å flate ut forbruket selv om det kommer flere dager 
med overskya vær og dermed lite produksjon fra solcellene. For sommermånedene blir batteriet (kapasitet på 
10 kWh) og solcellepanelene (7 kWp) uforholdsmessig store sammenlignet med forbruket. Innmatingen er 
ca. 5 kW hver dag, mens forbruket er tilnærmet null, med unntak av enkelte forbrukstopper på rundt 2 kW. I 
august er det så lite forbruk at batteriet er omtrent fulladet hele perioden, og har ingen mulighet til å lade ut. 
Til tross for at batteriet er nesten fullt, klarer det ikke å flate ut forbruket på 4 kW som inntreffer natt til 
søndag. Vi mistenker at dette er pga. en omformer som ikke fungerer som den skal eller fordi figuren viser 
gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning og derfor ikke viser peak shavingen detaljert nok. Et 
alternativ for å forbedre strategien kunne være å selge strøm på natten slik at batteriet var klart til å lade opp 
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fra solproduksjon på dagen. For at dette skulle vært hensiktsmessig økonomisk må forskjellen i spotpris på 
dag og natt være tilstrekkelig, også hensyntatt at man har et tap gitt fra total virkningsgrad i batterisystemet.  
 
På Skarpnes er nettet sterkt, men dersom nettet var svakt kunne stor innmating bidratt til overspenninger. Det 
var derfor ønskelig å se på hvordan nettstrategien kunne utformes for å flate ut innmatingen, som vil være 
nyttig for et nettselskap. For å flate ut innmating er det viktig at batteriet lader ut mellom hver dag for å 
kunne lade opp fra innmating neste dag. Slik strategien var utformet fungerte den dårlig fordi batteriet ikke 
klarte å lade ut nok: maks. innmating ble redusert, men kun fra 5,2 kW til 5 kW. Den reduseres også kun 
20% av tiden.  
 
Når man sammenligner kundestrategi og nettstrategi for måneder hvor forbruket er veldig lavt er det 
vanskelig å gi noen generelle konklusjoner om forskjellen på de to strategiene. Strategiene er også testet i 
ulike uker i de to månedene, så parameterne vil påvirkes av ulikt strømforbruk i de ulike tidsperiodene.  
 

10.2 Høst 
 
For høstperioden (september-oktober) var forbruket rundt 2,5 kW og innmating rundt 3,5 kW. Sol-
innstrålingen er fortsatt tydelig synlig i profilene, men det er en mer tydelig forbrukstopp kl. 09 på 
hverdagene. 
 
Ettersom det nå er et høyere forbruk, blir det for kundestrategien en trade-off mellom de to målene: batteriet 
bør tømmes nok mellom hver dag for å kunne lade fra solenergi neste dag, men det bør også kunne flate ut 
forbruket dersom det kommer flere dager på rad uten særlig solinnstråling. Dette gjør det utfordrende å sette 
gode parametere. Strategien reduserer makslasten noe, men har fortsatt timer der forbruket er over peak 
shaving-grensen. For den ene tidsperioden øker andel innmating brukt til å lade batteriet betydelig, med 
54%. Peak shaving-grensen måtte økes for oktober, da forbruket var høyere enn i september, og 
innstrålingen mindre. En forbedring av strategien ville vært å sette grenser for parameterne dynamisk, noe 
som imidlertid også ville gjort styring av batterisystemet mer komplekst. Alternativt burde grensene blitt 
oppdatert mer hyppig. 
 
For nettstrategien ble det tydelig at simulering på historiske data for ett år ikke representerer det kommende 
året: været i 2018 var naturlig nok ikke helt likt som været i 2019. Under test kom det flere dager uten 
solinnstråling, noe som gjorde at batteriet ikke fikk ladet nok til å flate ut forbruket. Strategien reduserte 
maks. innmating endel og makslast litt, men langt fra i 100% av tiden.  
 

10.3 Vinter 
 
For første vinterperiode (november-desember) var forbruket rundt 2,5 kW og innmating rundt 1 kW. For 
andre vinterperiode (januar-februar) var forbruket rundt 3 kW og innmating rundt 2 kW. I høylaststrategien 
som ble brukt i vintermånedene var målet kun å flate ut forbruket, og det er dermed ikke rett frem å 
sammenligne denne med kunde- og nettstrategien.  
 
For første vinterperiode klarer ikke batteriet å flate ut forbruket fordi peak shaving-grensa er for lav, og det 
er ikke nok energi i batteriet til å dekke forbrukstoppene. Samtidig lader ikke batteriet som strategien tilsier 
for enkelte dager med innmating, og dette mistenker vi er pga. en feil med batteriet. For første vinterperiode 
ble makslast redusert med ca. 1 kW og for andre vinterperiode ble makslast redusert med over 1 kW. Antall 
timer over peak shaving-grense ble redusert i begge periodene, men ikke i 100% av tiden.  
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11 Diskusjon og konklusjon 
 
Dette notatet presenterer resultater fra tester utført i demoen på Skarpnes. Testene har blitt utført fra juli 2019 
til februar 2020. Batteriet har blitt benyttet til flere bruksområder: flate ut forbruk (peak shaving), flate ut 
innmating fra plusskunde og øke egenforbruk av solenergi. 
 
Testene som har blitt utført i IntegER-prosjektet hadde som mål å studere hvordan et batteri kan bli brukt av 
plusskunden og nettselskapet. Det vil være overlapp i motivasjonen til plusskunden og nettselskapet for bruk 
av batteriet, men de vil også ha noe ulik motivasjon. Vi testet derfor flere strategier: 

• Kundestrategi: Plusskunden bruker batteriet til å øke egenforbruk av solenergi og flate ut forbruket 
(peak shaving). 

• Nettstrategi: Nettselskapet bruker batteriet til å flate ut innmating fra plusskunden og flate ut 
forbruket (peak shaving). 

• Høylaststrategi: Nettselskapet bruker batteriet til å flate ut forbruket til plusskunden i perioder hvor 
det er lav innmating. Dette kan også være nyttig for kunden ved innføring av nettleie9 som 
inneholder effektledd for husholdninger om kunden klarer å redusere effekttoppene sine med 
batteriet. 

 
Under følger flere erfaringer fra testingen og analysene. 
 
Batteriet fungerer ikke som forventet 100% av tiden 
Som oppsummeringen i kap. 10 viser, så klarer batteriet med enkle strategier å redusere makslast for hele 
tidsperioden. Batteriet klarer imidlertid ikke å redusere innmating som ønsket i 100% av tiden, eller redusere 
forbruket til peak shaving-grensen i 100% av tiden. Dette var mest sannsynlig pga. feil i omformer som gjør 
at batteriet ikke klarer å jevne ut enkelte forbrukstopper eller at gjennomsnittlige verdier med 
timesoppløsning ble brukt i analysen (for lav tidsoppløsning), men også fordi følgende uønskede situasjoner 
oppstod: 

• Batteriet var fullt pga. at forbruket har vært lavt, og det dermed ikke har fått ladet ut nok i løpet av 
kvelden/natten 

• Batteriet var tomt pga. at det har vært mange dager på rad med lav solinnstråling 
 
Tidsoppløsning  
Hvert testkapittel viser forbruket til kunden plottet med timesoppløsning og 10 sekunders oppløsning, og det 
er stor forskjell på maksimalverdiene. For sommer er maksimalverdien som regel rundt 0,8 kW for 
timesoppløsning, mens den er rundt 2 kW med 10 sekunders oppløsning. For vinter er maksimalverdien 
rundt 2,5 kW med timesoppløsning, mens den er rundt 6 kW med 10 sekunders oppløsning. Ved 
dimensjonering av et batterisystem vil med andre ord timesoppløsning ikke være tilstrekkelig for å forstå 
nødvendig effektkapasitet. 
 
Som beskrevet i kap. 3, oppdateres styring av batteriet ca. hvert sekund, mens analysene som er utført er på 
timesbasis. Ved å bruke et gjennomsnitt over en time kan viktig informasjon gå tapt, og gjøre det utfordrende 
å forstå oppførselen til batteriet. F.eks. var det i enkelte perioder slik at batteriet ikke reduserte forbruket som 
ønsket, til tross for at det var tilsynelatende tilgjengelig kapasitet i batteriet. Dette antok vi å være pga. en feil 
på den ene omformeren, men en annen forklaring kan være at forbruket var svært høyt i en kort periode 
(høyere enn kapasiteten til omformerne). Med høyere tidsoppløsning kunne dette blitt analysert nærmere, og 

 
9 Fra nve.no: "Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller 
overføringstariff." 
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gitt en bedre forståelse av oppførselen til batteriet. Oppsummert er det utfordrende å forstå batteriets 
oppførsel fullt ut basert på timesverdier. 
 
Plassering av batteri og målepunkt 
Som vist i Figur 2.1 er batteriet tilknyttet et kabelskap der det er avganger til flere hus, mens målepunktet 
som batteriet styres etter er på avgangen til ett hus. Sett fra distribusjonsnettet ville det vært bedre å styre 
batteriet basert på å måle på avgangene til alle husene, for å kunne redusere effekttopper og innmating fra 
alle husene aggregert. 
 
Ettersom målepunktet er i tilknytningspunktet til huset, blir produksjonen fra solcellepanelene "gjemt" i 
forbruksdataene til huset. Det er med andre ord vanskelig å si om netto forbruk i huset er lavt fordi det er høy 
innstråling, eller fordi forbruket er svært lavt. Dersom det hadde blitt målt produksjon fra solcellepanelene, 
samt forbruk i huset, kunne dette gitt mer informasjon og forståelse. 
 
Foreslått effekttariff gir ikke kunden insentiv til å installere batteri 
Kostnadseksempelet i kap. 9 viser at for denne kunden gir en effekttariff som beregnes ut fra maks. effekt 
per døgn lite insentiv for å installere batteri. Dette gjelder både for å bruke batteriet til å redusere innmating 
om sommeren, og å redusere forbruk om vinteren. Det bør imidlertid bemerkes at ettersom batteriet ikke 
fungerte som forventet 100% av tiden, har kunden flere effekttopper som ikke blir redusert. Dersom batteriet 
hadde redusert effekttoppene som ønsket ville dette også blitt gjenspeilet i kostnadseksemplet i form av at 
strømregningen hadde blitt lavere med batteri. 
 
Sikkerhetsmargin viktig for å sette grenser 
Grensene for når batteriet skulle lade/utlade for de ulike strategiene ble satt etter simulering på historiske 
data. Det er tydelig at for å oppnå en styring som gir måloppnåelse i hele perioden, bør det legges inn en 
sikkerhetsmargin ettersom historiske verdier aldri vil være nøyaktig like som dagens verdier. F.eks.: hvis et 
nettselskap setter peak shaving-grensa til 4,5 kW og batteriet står i et svakt nett der forbruket må være under 
4,5 kW for å unngå å bryte FoL, så må nettselskapet vite at batteriet klarer dette i 100% av tiden. Videre ville 
en mer hyppig oppdatering av grensene (ikke faste grenser for en hel måned, for eksempel) også bidratt til en 
mer optimal styring og sannsynligvis en høyere måloppnåelse for de ulike strategiene. 
 
Videre arbeid 
Følgende spørsmål har ikke blitt besvart i dette prosjektnotatet, men ville være naturlig som videre arbeid: 

• Analyser av degradering av batteriet over tid: hvordan vil de ulike strategiene bidra til ulik 
degradering? 

• Hvordan var kapasitetsutnyttelsen av batteriet for de ulike strategiene? Kunne batteriet blitt 
dimensjonert ulikt for de ulike strategiene? 

• Hvordan kunne styringen blitt forbedret ved å ta i bruk prediksjon av solinnstråling fra f.eks. 
Meteorologisk Institutt? 
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Vedlegg A Systemspesifikasjoner 
 
 
Tabell A.1: Spesifikasjoner for batteri 

Type batteri Bly (ble byttet med nye blybatterier som var i drift 20.12.2017) 
Batteriprodusent EnerSys 
Batterimodell PowerSafe SBS-190F 
Leverandør av batteri Eltek 
Nominell størrelse på energikapasitet 9,5 kWh 
Nominell spenning 46-56 VDC 
Nedre og øvre grense for state-of-charge Ingen øvre grense, men lades ikke ut lavere enn 47 V 
Temperaturregulering for batteri Varmeelement for å unngå kondens og vifte for nedkjøling 
 
Tabell A.2: Spesifikasjoner for omformere 

Produsent Eltek 
Modell Flatpack2 
Leverandør Eltek 
Nominell størrelse på effektkapasitet 12 kW 
Virkningsgrad Antatt 70%, men usikkert 
 
Tabell A.3: Spesifikasjoner for styringssystem 

Leverandør Eltek 
Modell Smartpack S 
Drift Eltek fram til februar 2018, fra sommer 2019 Pixii 
 
Tabell A.4: Spesifikasjoner for solceller 

Produsent Schweizer 
Modell SOLRIF in-roof SL BIPV system SPRONE-BLK-I 
Installert effekt 7,36 kWp per hus 
Installert areal 1,25 m2 
STC virkningsgrad 18,5% 
Tilt/vinkel 32° 
Azimuth +48° (sørvest) til -51° (sørøst) 
 
Tabell A.5: Spesifikasjoner for solcelleomformere 

Produsent SMA 
Modell Sunny Tripower 7000TL-20 (trefase) 
Størrelse 7 kW 
Maks virkningsgrad / EU virkningsgrad 98% / 97,5% 
 
Tabell A.6: Andre spesifikasjoner 

Eier av systemet Agder Energi Nett 
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Vedlegg B Use case-beskrivelser 
 
 
Tabell B.1: Generelle use case-beskrivelser som er relevante for testene på Skarpnes. 

Use case Peak shaving for kunde 
Kort beskrivelse Batteriet utlader når forbruket er over en viss grense, for å flate ut forbruket målt i 

tilknytningspunktet. 
Mål En kunde som har effekttariff vil kunne redusere strømkostnaden dersom effekttoppen 

reduseres. 
Krav Avhenger av design på effekttariff og avregningsmetode. 
Steg for 
gjennomføring 

1. Bestem grense for peak shaving i tilknytningspunktet 
2. Batteriet utlader når målt forbruk i tilknytningspunktet er over denne grensen 
3. Batteriet lader i timer ved lavt forbruk (typisk natt) 

Måleverdier Strøm og spenning per fase i tilknytningspunkt kunde, batterisystem og "opprinnelig forbruk" 
kunde. 

Kommentarer • En test bør vare i minimum en måned dersom effekttariffen er månedlig. 
• Peak shaving-grenser vil variere etter sesong og må settes slik at batteriet rekker å lade 

seg opp igjen i timene ved lavt forbruk. 
 
Use case Peak shaving for nettselskap 
Kort beskrivelse Minske forbrukstopper pga. kapasitetsrestriksjoner i kabel/transformator, eller for å sikre god 

spenningskvalitet.  
Mål For nettselskapet vil det være nyttig å bruke batteriet til å minske topplast dersom dette kan 

utsette nettinvesteringer. Dette kan være dersom linjer, kabler eller transformatorer driftes 
nærme sin maksimale belastning, eller dersom høy last bidrar til at krav i FoL10 brytes. 

Krav • Oppfylle krav i FoL for hurtige og langsomme spenningsvariasjoner 
• Overholde termiske grenseverdier i kabler og andre komponenter 

Steg for 
gjennomføring 

1. Bestem forbruks- eller spenningsgrense for peak shaving 
2. Batteriet utlader når målt forbruk er over forbruksgrensen eller når målt spenning er 

under spenningsgrensen 
3. Batteriet lader i timer ved lavt forbruk (typisk natt) eller i timer ved høyere spenning 

Måleverdier Strøm og spenning per fase for batterisystem, før batterisystem og etter batterisystem. 
Kommentarer • En test bør utføres i høylastsesong for å sikre at batteriet klarer å dekke maksimal last. 

• Peak shaving- og spenningsgrenser vil variere etter sesong og må settes slik at batteriet 
rekker å lade seg opp igjen i timer ved lavt forbruk/høyere spenning. 

 

 
10 FoL – Forskrift om leveringskvalitet 
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Use case Begrense innmatet effekt 
Kort beskrivelse Bruk av batteri til å begrense innmatet effekt fra solcellepaneler. 
Mål Nettselskap: batteriet kan minske innmating av solcellepaneler, og dermed utsette 

nettinvesteringer, dersom nettselskapet kan kontrollere batteriet. Dette kan være dersom linjer, 
kabler eller transformatorer driftes nærme sin maksimale belastning, eller dersom høy 
produksjon bidrar til at krav i FoL10 brytes. Høy innmating fra solcellepaneler kan bidra til at 
spenningen i enkelte timer blir for høy.  
 
Kunde: en plusskunde11 kan bruke batteriet for å oppfylle kravene til plusskundeordningen. 
Batteriet kan da også brukes til egenforbruk av sol, se eget use case. 

Krav Nettselskap:  
• Oppfylle krav i FoL for spenningskvalitet, særlig for hurtige og langsomme 

spenningsvariasjoner. 
• Overholde termiske grenseverdier i kabler og andre komponenter. 

 
Kunde: Holde innmating under 100 kW for å innfri krav til plusskundeordningen [13]. 

Steg for 
gjennomføring 

1. Bestem grense for maksimalt tillatte innmating i tilknytningspunktet 
2. Batteriet lader når målt innmating i tilknytningspunktet er over denne grensen 
3. Batteriet utlader i timer ved høyt forbruk og lite innmating 

Måleverdier Strøm og spenning per fase for batterisystem, solcellepanel, tilknytningspunkt og "opprinnelig 
forbruk". 

Kommentarer • Grense for maksimalt tillatte innmating må settes slik at batteriet kan lade opp i hele 
innmatingsperioden, avhengig av energi- og effektkapasitet til batteri og størrelse på 
solcellepanel. 

• Ved steg 2 må state-of-charge (SOC) til batteriet være på et nivå som gjør at batteriet 
har mulighet til å lade opp all solenergien som planlagt. 

• En test bør gjennomføres i periode med høyest innmating. 
• Dette use caset kan typisk kombineres med peak shaving og egenforbruk av sol. 

 

 
11 En plusskunde er en "sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i 
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW" (www.nve.no). 
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Use case Egenforbruk av solenergi 
Kort beskrivelse Bruk av batteri for å maksimere mengden solenergi som forbrukes lokalt, og dermed minimere 

mengden solenergi som mates inn på nettet (i tilknytningspunktet). 
Mål En kunde som har installert solcellepaneler vil dra nytte av å forbruke mest mulig av den 

produserte elektrisiteten selv, ettersom strømmen kunden kjøper er dyrere enn prisen kunden får 
for å selge overskuddsproduksjonen. Et batteri kan dermed lades opp ved overskuddsproduksjon, 
og lades ut i perioder med lite innstråling (typisk på ettermiddag og natt). 

Krav Oppfylle krav til avregning for plusskunde. 
Steg for 
gjennomføring 

1. Bestem grense for opplading av batteri (typisk når innmating begynner) 
2. Batteriet lader når forbruket når denne grensen, enten til det er fullt eller til 

innmatingsperioden er over 
3. Batteriet utlader i timer ved høyt forbruk og lite innmating 

Måleverdier Strøm og spenning per fase for batterisystem, solcellepanel, tilknytningspunkt og "opprinnelig 
forbruk". 

Kommentarer • State-of-charge (SOC) til batteriet må være så lav som mulig ved steg 2, slik at batteriet 
har mulighet til å lade opp maksimal solenergien. 

• En test bør gjennomføres i periode med høyest innmating. 
• Dette use caset kan typisk kombineres med peak shaving og begrense innmating. 
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Vedlegg C Historiske data sommer 
 
 

 
Figur C.1: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for ukedagene i juli 2017  

fordelt på ukedag. 

 

 
Figur C.2: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for helgedagene i juli 2017  

fordelt på helgedag. 
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Vedlegg D Simulering av kundestrategi og nettstrategi sommer 
 
 
Tabell D.1: Energi tilført og hentet fra batteri med kundestrategi ved ulike nivåer av Ppeak shaving på 
torsdagene og lørdagene med høyest og lavest innmating kl. 13 i juli 2017. 

 Torsdagen med mest innmating kl. 
13 

  Torsdagen med minst innmating kl. 
13 

 Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving 

= 0,3 kW 
Ppeak shaving 

= 0,6 kW 
  Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving 

= 0,3 kW 
Ppeak shaving 

= 0,6 kW 
Energi tilført 
batteri 

10,0 kWh 10,0 kWh 10,0 kWh  Energi tilført batteri 4,8 kWh 4,8 kWh 4,8 kWh 

Energi fra 
batteri 

3,3 kWh 1,3 kWh 0,7 kWh  Energi fra batteri 5,0 kWh 1,6 kWh 0,5 kWh 

         
 Lørdagen med mest innmating kl. 13   Lørdagen med minst innmating kl. 

13 
 Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving 

= 0,3 kW 
Ppeak shaving 

= 0,6 kW 
  Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving 

= 0,3 kW 
Ppeak shaving 

= 0,6 kW 
Energi tilført 
batteri 

10,0 kWh 10,0 kWh 10,0 kWh  Energi tilført batteri 10,0 kWh 10,0 kWh 10,0 kWh 

Energi fra 
batteri 

3,8 kWh 1,4 kWh 0,3 kWh  Energi fra batteri 2,2 kWh 0 kWh 0 kWh 

 
 
Tabell D.2: Energi tilført og hentet fra batteri med nettstrategi ved ulike nivåer av Ppeak shaving på 
torsdagene og lørdagene med høyest og lavest innmating kl. 13 i juli 2017. 

 Torsdagen med mest innmating kl. 13  Torsdagen med minst innmating kl. 13 
 Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving = 
0,3 kW 

Ppeak shaving = 
0,6 kW 

  Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving = 
0,3 kW 

Ppeak shaving = 
0,6 kW 

Energi tilført 
batteri 

10 kWh 10 kWh 10 kWh  Energi tilført 
batteri 

2,8 kWh 2,8 kWh 2,8 kWh 

Energi fra 
batteri 

3,3 kWh 1,3 kWh 0,7 kWh  Energi fra 
batteri 

5,0 kWh 1,6 kWh 0,5 kWh 

         
 Lørdagen med mest innmating kl. 13   Lørdagen med minst innmating kl. 13 
 Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving = 
0,3 kW 

Ppeak shaving = 
0,6 kW 

  Ppeak shaving 

= 0 kW 
Ppeak shaving = 
0,3 kW 

Ppeak shaving = 
0,6 kW 

Energi tilført 
batteri 

10 kWh 10 kWh 10 kWh  Energi tilført 
batteri 

9,4 kWh 9,4 kWh 9,4 kWh 

Energi fra 
batteri 

3,8 kWh 1,4 kWh 0,3 kWh  Energi fra 
batteri 

2,2 kWh 0 kWh 0 kWh 
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Vedlegg E Spesifisering og evaluering av kundestrategi og nettstrategi sommer  
 
 
Tabell E.1: Tidspunkt for de ulike testperiodene i juli og august 2019. 

Uke Tidsperiode 

26 Mandag 24.juni kl. 08:42-søndag 30.juni kl. 21:45 
27 Søndag 30.juni kl. 21:45-søndag 7.juli kl. 21:45 
28 Søndag 7.juli kl. 21:45-søndag 14.juli kl. 21:45 
29 Søndag 14.juli kl. 21:45-søndag 21.juli kl. 21:45 
30 Søndag 21.juli kl. 21:45-søndag 28.juli kl. 21:45 
31 Søndag 28.juli kl. 21:45-søndag 4.august kl. 21:45 
32 Søndag 4.august kl. 21:45-søndag 11.august kl. 21:45 
33 Søndag 11.august kl. 21:45-søndag 18.august kl. 21:45 
34 Søndag 18.august kl. 21:45-søndag 25.august kl. 21:45 
35 Søndag 25.august kl. 21:45-søndag 1.september kl. 21:45 
 
 
Tabell E.2: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for de to 
ladestrategiene testet i juli og august 2019. 

 Kundestrategi 
(Ppeak shaving = 0,3 kW) 

 Nettstrategi 2 
(Ppeak shaving = 0,3 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 
 Verdier 

u/batteri 
Verdier 

m/batteri 
Enhet Endring 

Andel innmating brukt til 
å lade batteri 0 15,9 % +15,9 

% 
 0 12,0 % +12,0 

% 
Makslast 4,82 2,34 kWh/h -51,5 %  4,17 3,40  kW/h -18,5 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

15,5 10,1 % -34,6 % 
 

16,8 13,1 % -22,1 % 

Maks. innmating 5,32 5,19  kWh/h -2,47 %  5,23 5,02 kWh/h -3,84 % 
Andel timer innmating 
reduseres som ønsket 0 26,6 % +26,6%  0 20,3 % +20,3% 

 
  



 

PROSJEKTNR 
502001599 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
AN 20.12.39 

VERSJON 
1.0 
 

67 av 73 

 

Vedlegg F Historiske data høst 
 
 

 
Figur F.1: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for ukedagene i september 2018  

fordelt på ukedag. 

 

 

Figur F.2: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for helgedagene i september 2018  
fordelt på helgedag. 
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Vedlegg G Spesifisering og evaluering av kundestrategi og nettstrategi høst  
 
 
Tabell G.1: Tidspunkt for de ulike testperiodene i september og oktober 2019. 

Uke Tidsperiode 

36 Søndag 1.september kl. 21:45-søndag 8.september kl. 21:45 
37 Søndag 8.september kl. 21:45-søndag 15.september kl. 21:45 
38 Søndag 15.september kl. 21:45-søndag 22.september kl. 21:45 
39 Søndag 22.september kl. 21:45-søndag 29.september kl. 21:45 
40 Søndag 29.september kl. 21:45-søndag 06.oktober kl. 21:45 
41 Søndag 06.oktober kl. 21:45-søndag 13.oktober kl. 21:45 
42 Søndag 13.oktober kl. 21:45-søndag 20.oktober kl. 21:45 
 
 
Tabell G.2: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for de to 
ladestrategiene med 1 kW peak shaving testet i september 2019. 

 Kundestrategi 
(Ppeak shaving = 1 kW) 

 Nettstrategi 2 
(Ppeak shaving = 1 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 
 Verdier 

u/batteri 
Verdier 

m/batteri 
Enhet Endring 

Andel innmating brukt til 
å lade batteri 0 33,9 % +33,9 

% 
 0 25,9 % +25,9 

% 
Makslast 3,84 2,63 kWh/h -31,5 %  2,85 2,62 kWh/h -8,16 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

15,5 10,4 % -32,7 % 
 

16,7 14,9 % -10,7 % 

Maks. innmating 4,85 4,32 kWh/h -11,0 %  4,60 2,84 kWh/h -38,3 % 
Andel timer innmating 
reduseres som ønsket 0 23,5 % +23,5 

% 
 0 41,4 % +41,4 

% 
 
Tabell G.3: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for de to 
ladestrategiene med 2 kW peak shaving testet i oktober 2019. 

 Kundestrategi 
(Ppeak shaving = 2 kW) 

 Nettstrategi 2 
(Ppeak shaving = 2 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 
 Verdier 

u/batteri 
Verdier 

m/batteri 
Enhet Endring 

Andel innmating brukt til 
å lade batteri 0 53,9 % +53,9 

% 
 0 20,7 % +20,7 

% 
Makslast 4,31 3,44 kWh/h -20,3 %  3,43 2,96 kWh/h -13,8 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

10,1 7,14 % -29,4 % 
 

5,95 5,36 % -10,0 % 

Maks. innmating 4,29 3,96 kWh/h -7,67 %  3,84 2,91 kWh/h -24,2 % 
Andel timer innmating 
reduseres som ønsket 0 44,1 % +44,1 

% 
 0 53,8 % +53,8 

% 
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Vedlegg H Historiske data vinter 1 
 
 

 
Figur H.1: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for ukedagene i november 2018  

fordelt på ukedag. 

 

 
Figur H.2: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for helgedagene i november 2018  

fordelt på helgedag. 
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Vedlegg I Spesifisering og evaluering av høylaststrategi vinter 1 
 
 
Tabell I.1: Tidspunkt for de ulike testperiodene i november og desember 2019. 

Uke Tidsperiode 

45-52 Mandag 4.november kl. 00:00-mandag 30.desember kl. 00:00 
 
 
Tabell I.2: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for høylaststrategien 
med 1,8 kW peak shaving testet i november og desember 2019. 

 Høylaststrategi 
(Ppeak shaving = 1,8 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 

Andel innmating brukt til å lade batteri 0 5,44 % +5,44 % 
Makslast 4,35 3,25 kWh/h -25,3 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

17,8 13,3 % -25,1 % 

Maks. innmating 2,90 1,99 kWh/h -31,3 % 
Andel timer innmating reduseres som ønsket 0 79,6 % +79,6 % 
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Vedlegg J Historiske data vinter 2 
 
 

 
Figur J.1: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for ukedagene i januar 2019  

fordelt på ukedag. 

 

 
Figur J.2: Plott av data fra tilknytningspunktet til kunden for helgedagene i januar 2019  

fordelt på helgedag. 

  



 

PROSJEKTNR 
502001599 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
AN 20.12.39 

VERSJON 
1.0 
 

72 av 73 

 

Vedlegg K Spesifisering og evaluering av høylaststrategi vinter 2 
 
 
Tabell K.1: Tidspunkt for de ulike testperiodene i januar og februar 2020. 

Uke Tidsperiode 

1-5 Mandag 30.desember kl. 00:00-lørdag 1.februar kl. 00:00 
6-9 Mandag 3.februar kl. 00:00-søndag 1.mars kl. 00:00  
 
 
Tabell K.2: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for høylaststrategien 
med 1,8 kW peak shaving testet i januar 2020. 

 Høylaststrategi 
(Ppeak shaving = 1,8 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 

Andel innmating brukt til å lade batteri 0 17,2 % +17,2 % 
Makslast 4,42 2,71 kWh/h -38,6 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

14,1 8,33 % -40,9 % 

Maks innmating 2,58 2,30 kWh/h -10,9 % 
Andel timer innmating reduseres som ønskes 0 66,1 % +66,1 % 
 
 
Tabell K.3: Beregnede parametere og endring i parametere med og uten batteri for høylaststrategien 
med 1,6 kW peak shaving testet i februar 2020. 

 Høylaststrategi 
(Ppeak shaving = 1,6 kW) 

Verdier 
u/batteri 

Verdier 
m/batteri 

Enhet Endring 

Andel innmating brukt til å lade batteri 0 5,91 % +5,91 % 
Makslast 4,74 3,06 kWh/h -35,5 % 
Andel timer forbruk er 
over Ppeak shaving 

19,1 13,3 % -30,6 % 

Maks innmating 3,84 3,37 kWh/h -12,2 % 
Andel timer innmating reduseres som ønsket 0 63,3 % +63,3 % 
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Vedlegg L Tariffeksempel 
 
Tabell L.1: Priser for effekttariffen "målt effekt" [10] og gjennomsnittlig strømpris (spotpris) [12]. 

Ledd Verdi eks. mva. Mva. 

Fastledd (kr/år) 1850 25% 
Energipris (kr/kWh) 0,05 25% 
Strømpris kundestrategi (kr/kWh) 0,34 25% 
Strømpris høylaststrategi (kr/kWh) 0,29 25% 
Forbruksavgift (kr/kWh) 0,1583 25% 
Avgift til Enovafondet (kr/kWh) 0,01 25% 
Elsertifikat (kr/kWh) 0,035 25% 
Effektpris (maks. effekt per døgn) (kr/kWh/h) 1,49 (sommer) 25% 
Energipris innmating (kr/kWh) 1 / samme som strømpris 0% 
Kompensasjon for reduserte marginaltap ved innmating (kr/kWh) 0,05 0% 
 
Tabell L.2: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene kundestrategien ble testet 
ved spotpris for innmating. 

 Uten batteri 
eks. mva. (kr) 

Uten batteri 
inkl. mva. (kr) 

Med batteri 
eks. mva. (kr) 

Med batteri 
inkl. mva. (kr) 

Endring eks. mva. (med 
batteri – uten batteri) 

Fastledd 285 356 285 356 0 
Energipris 28 35 23 28 -5 
Avgifter 112 141 91 114 -21 
Effektpris 178 223 113 141 -65 
Strømpris 188 235 153 191 -35 
Innmating -443 -443 -347 -347 96 
Sum 348 547 318 483 -30 
 
Tabell L.3: Beregnet nettleie og strømregning med og uten batteri for ukene høylaststrategien ble 
testet ved spotpris for innmating. 

 Uten batteri 
eks. mva. (kr) 

Uten batteri 
inkl. mva. (kr) 

Med batteri 
eks. mva. (kr) 

Med batteri 
inkl. mva. (kr) 

Endring eks. mva. (med 
batteri – uten batteri) 

Fastledd 498 623 498 623 0 
Energipris 109 136 116 145 7 
Avgifter 442 552 472 589 30 
Effektpris 456 570 328 410 -128 
Strømpris 630 788 673 841 43 
Innmating -90 -90 -50 -50 40 
Sum 2045 2579 2037 2558 -8 
 
 



 

 

 
 

 
 

Teknologi for et bedre samfunn 
www.sintef.no 

 


	1 Innledning
	2 Skarpnes og batterisystemet
	3 Styringssystem for batteri 
	3.1 Batteristyring
	3.2 Overordnet styring

	4 Datagrunnlag og metode for analyser
	4.1 Datagrunnlag
	4.2 Metode for spesifisering av ladestrategier
	4.3 Metode for evaluering av tester

	5 Spesifisering og evaluering av tester sommer
	5.1 Spesifisering av tester sommer
	5.1.1 Valg av parametere for kundestrategi sommer
	5.1.2 Valg av parametere for nettstrategi sommer
	5.1.3 Plan for testing sommer

	5.2 Evaluering av tester sommer
	5.2.1 Evaluering av kundestrategi sommer
	5.2.2 Evaluering av nettstrategi sommer


	6 Spesifisering og evaluering av tester høst
	6.1 Spesifisering av tester høst
	6.1.1 Valg av parametere for kundestrategi høst
	6.1.2 Valg av parametere for nettstrategi høst
	6.1.3 Plan for testing høst

	6.2 Evaluering av tester høst
	6.2.1 Evaluering av kundestrategi høst
	6.2.2 Evaluering av nettstrategi høst


	7 Spesifisering og evaluering av tester vinter 1
	7.1 Spesifisering av tester vinter 1
	7.1.1 Valg av parametere for høylaststrategi vinter 1
	7.1.2 Plan for testing vinter 1

	7.2 Evaluering av høylaststrategi vinter 1

	8 Spesifisering og evaluering av tester vinter 2
	8.1 Spesifisering av tester vinter 2
	8.1.1 Valg av parametere for høylaststrategi vinter 2
	8.1.2 Plan for testing vinter 2

	8.2 Evaluering av høylaststrategi vinter 2

	9 Kostnadseksempel: effekttariff med kundestrategi og høylaststrategi
	9.1 Kundestrategi
	9.2 Høylaststrategi
	9.3 Spotpris i stedet for 1 kr/kWh for innmating

	10 Oppsummering analyser
	10.1 Sommer
	10.2 Høst
	10.3 Vinter

	11 Diskusjon og konklusjon
	12 Referanser
	Vedlegg A Systemspesifikasjoner
	Vedlegg B Use case-beskrivelser
	Vedlegg C Historiske data sommer
	Vedlegg D Simulering av kundestrategi og nettstrategi sommer
	Vedlegg E Spesifisering og evaluering av kundestrategi og nettstrategi sommer 
	Vedlegg F Historiske data høst
	Vedlegg G Spesifisering og evaluering av kundestrategi og nettstrategi høst 
	Vedlegg H Historiske data vinter 1
	Vedlegg I Spesifisering og evaluering av høylaststrategi vinter 1
	Vedlegg J Historiske data vinter 2
	Vedlegg K Spesifisering og evaluering av høylaststrategi vinter 2
	Vedlegg L Tariffeksempel

	Word Bookmarks
	Bookmark2Brevnavn


		2020-10-01T23:08:40-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




