
Modell av energisystemet
Projektets framväxt

• Teknik i ett prosumenthushåll: slide 1
• Energiflexibilitet: slide 2-6
• Modell av energisystemet: slide 7-8 
• Aggregerad nätnytta: slide 8-9 
• Blicken framåt 10-11
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Komponenter i ett prosument-hushåll
den minsta enhet som klarar en kort ö-drift   

Robust energiholon som fungerar även vid kortare avbrott i nättillförseln

Lokala 
förutsättningar

Produktion
solceller Lagring

styrningStyrningflexibilitet
Ett prosument-hushåll har 
sammankopplade enheter för:
• Produktion
• Konsumtion
• Lagring och
• Styrning 
Genom smart styrning av 
systemet optimeras
energianvändningen och 
skapar nyttor åt det enskilda 
hushållet.

Konsumtion
frys, kylskåp

värmepump, varm-
vattenberedare

energiflexibilitet



Komponenter i ett prosument-hushåll
den minsta enhet som klarar en kort ö-drift   
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solceller
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frys, kylskåpLagring

styrningStyrning

Men ett enskilt hushåll kan 
bara klara ödrift under en kort 
tid, särskilt under den mörka 
delen av året, och det även om 
man för en kort tid slår av 
storförbrukande komponenter.

flexibilitet

energiflexibilitet



En grupp närliggande hushåll bildar 
ett lokalt energikluster där 
gemensamma solceller och 
batterilager kan ingå.

Olika typer av hushåll kan ingå i 
klustret, det avgörande är att de 
med smart teknik kan kommunicera 
med varandra och optimera den 
gemensamma energianvändningen.

Lokalt energikluster (Hugrajvs-modellen)

styrning 
optimering

11 hushåll med gemensam solelanläggning 
+ gemensamt batteri tenikenergiflexibilitet



Genom energisamverkan i klustret 
ökar förutsättningarna för enskilda 
hushåll att ta del av lokalt 
producerad el. 

Genom smart styrning minskas 
elanvändningen när den är som 
dyrast och samtidigt kapas behovet 
av effekttoppar i GEAB:s nät –

en ömsesidig nytta uppkommer

styrning 
optimering

flexibilitet

energiflexibilitet



H2

El

Energikluster Skags - Reningsverket
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Modell Austerland
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Modell av Austerland Skags 
energigemenskap

Modell Austerland



Energigemenskapen 
• gynnar de enskilda hushållen
• bidrar med flexibilitet, minskade 

effekttoppar och aggregerad nätnytta
• skapar lokal rubusthet och 

möjligheter till kortvarig ödrift

H2

El

Skags
Reningsverket

Hugrajvs
Övriga hushåll i 

energi-
gemenskapen

flexibilitet aggregerad nätnytta

Styrning och optimering 
på flera systemnivåer

Aggregerad nätnytta



Förarbete

Förarbete Energisystemet
1) Sammanställning av tekniska systemkomponenter för 

produktion, konsumtion, lagring och styrning av systemet
2) Ingångsvärden till 1:a simuleringen: 

• Sammanställa produktionsdata från solceller och 
vindkraftverk (timupplöst)

• Sammanställa konsumtionsdata för Skags gård, 
Reningsverket och 200 hushåll (timupplöst)

• Via simuleringen få en bild av 
energilagringsbehovet, lämplig teknik för detta och 
möjliga tjänster till flexibilitetsmarknaden

3)  Teknik på olika systemnivåer för styrning och
optimering av energianvändningen: för enskilda 
hushåll, för hela energigemenskapen och i samspelet 
med GEAB.

Förarbete Energigemenskapen 
1) Undersöka legala och praktiska förutsättningar att 

skapa en energigemenskap 
2) Ansökan till EI för Etapp 1 avseende energidelning 

mellan Reningsverket och Skags gård
3) Skapa en lokal referensgrupp av intresserade personer 

i lokalbefolkningen - webb-möten, workshop, enkät.
4) Delta i nätverksarbete med andra aktörer som kan 

bidra till framväxten av energigemenskaper:
• GEAB
• Energicentrum Gotland
• UU Campus Gotland, SLU/LiU, KTH
• STUNS Energi, Uppsala
• Ngenic

Blicken framåt



Nästa steg Energisystemet
1) Resultat från första simuleringen 2:a veckan i mars

• Analys, utvärdering, optimering
• Utkast till affärsmodell
• Etappindelning

2) Fördjupad kontakt med leverantörer och entreprenörer
• Tekniska specifikationer och kostnader
• Underlag till nästa simulering

3) Hitta teknik och affärsmodeller för att sälja     
energitjänster på flexibilitetsmarknaden (Ngenic?)

4) Fördjupade diskussioner med GEAB

Nästa steg Energigemenskapen 
1) Undersöka legala och praktiska förutsättningar  

energigemenskaper 
2) I samverkan med Energicentrum Gotland bidra till en 

inlaga till EI avseende villkoren för energigemenskaper.
3) Tillsammans med Ngenic och Ferroamp ta fram 

lämpliga teknikpaket till hushållens energistyrning 
4) Ta fram en fördjupad enkät till hushållen utifrån 

tekniska förutsättningar och kommande simulering  
5) Formulera erbjudandet från energigemenskapen
6) Planera vårens och sommarens aktiviteter inom lokala 

referensgruppen och visavi allmänheten. Energidagar, 
möten. 

7) Fortsatt nätverksarbete med aktörer som kan bidra till 
framväxten av energigemenskaper

Blicken framåt

Nästa steg
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