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Abstract

Electric vehicle-chargers and batteries:        
Challenges and opportunities for utilities

Joakim Englund

Electric vehicle chargers and batteries installed on the electrical grid have increased in
the recent years. EV-chargers can increase the power needed in the grid while
batteries give costumers new possibilities to control their own power consumption.
This opens up a new situation where synergy between the utility and the costumers
can be achieved. Less maximum power drawn from the grid allows the utility to use
the power elsewhere while the costumers pay less for their electrical bill. 

This master thesis proves that the potential for synergy is good from a technical
perspective, both with current electric vehicle charger technology and with future
technology that will allow power also can to be fed into the grid and not just drawn
from the grid.

Although the technical potential is good the practical potential is still limited due to a
number of reasons. Currently, the economic incentive for the costumers is too small
to justify an investment in batteries so the cost for batteries needs to decrease.
Furthermore, the legislative situation is far from optimal with a legal framework that
does not encourage batteries in any part of the electrical grid. The legal and technical
challenges create a situation that causes further problems with possible business
models and all of these problems need solutions in order to stimulate the market for
batteries on the electrical grid.
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Sammanfattning 
De senaste åren har antalet elbilar ökat markant i Sverige samtidigt som det växt fram 
en marknad för batterier för hemmabruk. Detta innebär både nya utmaningar och 
möjligheter för elnätsbolag då elbilsladdare ökar det lokala effektuttaget vilket kan öka 
den maximala belastningen på nätet lokalt. Batterier möjliggör samtidigt effektstyrning 
på ett helt nytt sätt för elnätsbolagens kunder då batterier kan lagra energi för att förse 
ett effektbehov vid en senare tidpunkt.  

Elnätsbolag har dessutom börjat övergå från ett taxeringssystem med säkringsstrolek till 
ett taxeringssystem där kunderna faktureras för maximalt uttagen effekt, för att bättre 
fakturera de faktiska kostnadsbärarna i elnätet. Detta öppnar upp för en situation där 
synergi kan uppstå mellan elnätsbolag och kund. Elnätsbolagen kan bättre förutse 
belastningen av nätet då kunden själv aktivt kan styra sitt effektuttag samtidigt som 
kunden betalar mindre i nätavgift. Det finns också klara fördelar med en jämnare 
belastning på nätet då det minskar förlusterna och möjliggör mindre dimensionering vid 
nybyggnation då elnätet dimensioneras efter det beräknade maximala effektbehovet. 
Batterier hos slutanvändaren öppnar även upp för en helt ny typ av energitjänst där ett 
stort antal batterier kan aggregeras för att sedan fylla en kollektiv funktion på elnätet. 

Detta examensarbete har också visat att den tekniska potentialen att minska det 
maximala effektuttaget i nätet vid flerbostadshus med installerade elbilsladdare, 
batterier och solceller är god. Både för den nuvarande elbilsladdartekniken V1G där 
laddaren kan ses som en ren last men också för den framtida tekniken V2G där effekt 
även kan laddas ut från elbilsbatteriet till nätet. Vidare visar även examensarbetet att 
tids-oberoende effekttaxa kan vara ett starkt incitament för att uppnå synergieffekter 
mellan elnätsbolag och kund då det minskar både kundens elnätsavgift och det 
maximala effektuttaget. Även utan en stationär batteripark installerad hos slutkund men 
med V2G-laddare installerad hos slutkund finns det god potential att uppnå 
synergieffekter för elnätsbolag och slutkund förutsatt att kunden får en marknadsmässig 
ersättning för det ökade slitaget på elbilsbatteriet. 

Den praktiska potentialen för fler batterier i elnätet är dock klart begränsad. Detta då det 
finns en rad hinder att överkomma för att marknaden skall utvecklas, dels är 
lagstiftningen utformad på ett sådant sätt att elnätsbolag inte får äga batterier i annat 
syfte än att täcka tillfälliga förluster. Eventuell aggregering försvåras av att ersättningen 
för nätnyttor är starkt försvagad då det monetära värdet av nyttorna bara uppgår till 
ersättning för minskade förluster mot överliggande nät. Kommersiella aktörer som vill 
ladda upp och ur batterier i elnätet är dessutom dubbelbeskattade då Energimarknads-
inspektionen jämställer det med produktion och handel av el, även om batterier 
installerade hos slutkund är undantagna från den dubbla beskattningen. I Tyskland 
aggregeras batterier hos kunder på elnätet för att agera på den tyska frekvensmarknaden, 



	

	

något som försvåras i Sverige av att minsta tillåtna budet på balansmarknaden är 5 MW 
för elområde SE4 och 10 MW för elområdena SE1-SE3.  

Vidare så finns det även tekniska och affärsmässiga hinder som motverkar fler batterier 
i elnätet. Ersättningen för ett minskat effektuttag kan inte självt motivera en investering 
i batterier då investeringen är allt för stor. Det saknas även fungerande affärsmodeller 
som är tillämpningsbara i Sverige, dels då lagstiftningen betänkligt försvårar för 
kommersiella aktörer att aggregera tjänster men också för att elnätsbolag inte får äga 
eller samäga batterier. Vidare så skulle eventuella investeringar i batterier för 
elnätsbolag innebära en onödigt stor ekonomisk risk då batterier inte är en del av den 
intäktsram som reglerar elnätsbolagens avgifter jämtemot kund, vilket medför att 
alternativa investeringar alltid är en bättre affär då det innebär avkastning. Vilket är 
något batterier i dagsläget inte gör. 

	  



	

	

 

Förord 
Detta är ett examensarbete inom ramen för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem 
vid Uppsala universitet och ämnesgranskare är Markus Gabrysch. Arbetet har utförts på 
Mälarenergi Elnät AB och handledare har varit Johan Tonde och Johanna Rosenlind. 
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hjälp och allt stöd vid arbetet med detta examensarbetet. Markus Gabrysch, Uppsala 
Universitet, Jan Larsson, Mälarenergi, Johan Tonde, Mälarenergi, Kenny Granath, 
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1. Inledning 
Antalet elbilar har under de senaste åren ökat markant i Sverige. Från november 2015, 
till november 2016 var ökningen hela 88 %. Totalt fanns det 26925 stycken registrerade 
elbilar i Sverige i november 2016 där 67% utgjordes av så kallade laddhybridbilar och 
resterande 33% var elbilar (ELIS, 2016). Detta har medfört att även antalet laddare för 
elbilar också har ökat, där Mälarenergi Elnät bland annat startat projektet Laddregion 
Mälardalen i syfte att förenkla elbilsägande i Mälardalen (Tonde, 2017). 

Ett direktiv från EU har även föreslagit att det från 2019 skall ingå elbilsladdare i 
byggnormen vid nybyggnation av byggnader. (Arthur, 2016). Samtidigt har antalet 
solcellsanläggningar ökat i Mälarenergis elnätsområde där ett stort antal anläggningar 
byggts de senaste åren (Larsson, 2017). Detta innebär att det i framtiden kan komma att 
uppstå situationer där byggnader eller områden innehar både intermittent elproduktion 
från solceller, och periodisk hög last från elbilsladdare.  

Det råder även ett skifte inom nätägarbolag där klassificering av elkunder med 
säkringsnivåer ersätts med en så kallad effekttaxa. Allt för att få en tariffstruktur som 
reflekterar egentliga kostnadsdrivare i nätet.  

I takt med att antalet elbilar har ökat, så har en ny möjlighet uppstått på marknaden för 
energilagring. Då samtliga elbilar kräver någon form av batteri så har ökning medfört att 
batterier produceras storskaligt på ett nytt sätt än tidigare. Detta har i sin tur inneburit att 
priset på batterier världen över har minskat drastiskt och väntas sjunka ännu mer i 
framtiden (ICCT, 2016 s. 7). Då det redan finns batterier för hemmabruk är batterier den 
lagringsteknik som kommit närmast storskalig implementering även om det finns andra 
alternativ så som svänghjul och bränsleceller. 

Mälarenergi Elnät driver just nu ett projekt kallat ”Digitala Nätstationer” där de utreder 
hur utvecklingen av nätstationer ska kunna anta intelligentare funktionalitet och bättre 
använda modern digital teknik. Det här examensarbetet är det första i en serie av tre som 
är en del av det här projektet.  

Vidare så existerar planer hos Västerås Kommun att bygga en ny stadsdel vid 
tågstationen vilket ger Mälarenergi möjligheten att planera för ett område med hög grad 
av både solceller och elbilsladdare, samt en ny form av fjärrvärmematning; elleveransen 
och värmeleveransen förväntas växelverka på något sätt – och formerna för denna 
växelverkan kommer att undersökas i projektet Digitala nätstationer.  

EU har som mål att minska utsläppsnivåerna av växthusgaser från energisektorn till 
2030 och har därför infört ett regulatoriskt ramverk som syftar till att öka 
elektrifieringen av trafik samt öka penetrationen av intermittent elgenerering (EEA, 
2015 s. 8). Detta kommer i sin tur att innebära att komplexiteten på elnätet kommer öka 
och att behovet av flexibilitets tjänster också kommer öka. Dessa kan skapa mervärde 
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för en rad olika aktörer: elhandlare kan optimera sin portfölj, nätägare kan undvika att 
göra investeringar i nätet och systemoperatörer kan balansera systemet och hantera 
begränsningar i nätet till en rimlig kostnad. De som tillhandahåller flexibiliteten kan i 
sin tur tjäna pengar på att antingen sälja själva flexibiliteten eller spara pengar på att inte 
köpa elkraft vid en viss tidpunkt. Att uppnå full potential kring flexibilitetstjänster 
kräver dock marknadsmekanismer som belönar tillhandahållandet av flexibiliteten 
(Markel, Meintz, 2015 s. 4). 

Förutom flexibilitet så ger energilager, solceller och elbilsladdare även möjligheten att 
optimera energiförbrukningen på ett nytt sätt, vilket kan skapa ett mervärde för 
slutanvändare på elnätet. (Hansson, 2016 s. 4). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är utvärderar hur solceller, elbilsladdare och batterier kan 
verka tillsammans i anslutning till flerbostadshus där fokus ligger på effektflödet. 
Examensarbetet utreder även huruvida det kan finnas synergieffekter där användandet 
av ovan nämnda komponenter kan vara fördelaktiga för både elnätsbolag och kund. 
Detta sker genom en teknisk utvärdering med hjälp av simulering, samt en bedömning 
av rådande marknadsförhållanden och regleringar för elnätsbolag.   

Den tekniska utvärderingen görs genom framtagande av en modell i programvaran 
MATLAB/Simulink där solceller, elbilsladdare av både V1G och V2G-typ, ett 
stationärt batteri samt lägenheter modelleras. Utvärderingen syftar till att ta fram en 
modell vilket ska ingå som en del i ett större projekt Digitala Nätstationer.  

Vidare kommer även en litteraturstudie genomföras för att undersöka hur de rådande 
marknadsförhållandena ser ut för batterier, elbilar och flexibilitetstjänster. Denna 
litteraturstudie ligger tillsammans med de gjorda simuleringarna till grund för en 
bedömning kring hur marknaden kan komma att utvecklas. 

Följande frågeställningar kommer besvaras av examensarbetet: 
 

§ Hur kan solceller, energilager och elbilsladdare optimalt växelverka och 
regleras? 

§ Finns andra positiva effekter och möjligheter att använda elbilsbatterier andra än 
det primära syftet att användas i en elbil? 

§ Kan ett externt batteri minska effektbehovet för slutkunden och vilken potential 
finns att skjuta på nätföretagets investeringar vid utnyttjande av dessa? 

§ Vilka roller på den nya marknaden bör ta form för att denna växelverkan skall 
ske på ett så pass optimalt vis som möjligt? 
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1.2 Avgränsningar och antaganden 

Då stationsområdet i Västerås inte har bebyggts och planerna för området är 
odefinierade på detaljnivå så sker utvärderingen utifrån ett rent elnätsperspektiv där de 
faktiska förhållandena ovan jord förenklas. Detta innebär att faktiska förhållande som 
kan påverka simuleringen så som skuggning av solceller och tillgänglig takyta förbises.  

Vidare så antas det även att de bostadshus som byggs på området kommer vara 
bostadsrättsföreningar och likna de nybyggda flerbostadshus som ligger i angränsande 
områden. Därför kommer det antas att husen har fjärrvärme, motorvärmare, hiss och 
garage. 

Simuleringen undersöker endast vardagar då det är dessa dagar som har tydligast 
effekttoppar och därigenom skapar problem med nätdriften. Simuleringen undersöker 
även säsongsskillnader då både sommar och vinter undersöks.  
 

1.3 Relaterade studier och projekt 

Tidigare utförda examensarbeten på Mälarenergi har berört frågan om batterier i elnätet 
i kombination med elektrifiering av vägtrafik. Andersson (2016) undersökte hur 
batterier skulle kunna skjuta på elnätsinvesteringar vid laddning av elbussar. Andersson 
fann att i vissa fall fanns fördelar för nätägarbolag att göra en sådan investering men att 
det i majoriteten av fallen inte var ekonomiskt försvarbart då priset på batterier i 
rådande marknadsläge är för höga. 

Gustafsson och Thurin (2015) har även undersökt möjligheten att aggregera elbilar med 
V2G-teknik för involverande på den nordiska frekvensmarknaden. Studien visar på att 
det finns goda möjligheter för detta förutsatt att regelverket för att få verka på 
frekvensmarknaden förändras. 
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2. Bakgrund 

2.1 Stationsområdet Kungsängen 

Västerås Stad har planerat att uppföra en helt ny stadsdel vid tågstationen beläget 
centralt i staden där det idag är parkeringar och öde ytor. Stadens vision för stadsdelen 
är den skall vara ett steg på vägen mot att bli en hållbar och klimatsmart kommun. totalt 
innefattar området 50 hektar som skall gå från öde ytor till stadsdel. (Västerås Stad, 
2013).  

 

Figur 1: Karta över stationsområde Kungsängen i Västerås (Västerås kommun, 2015). 

2.1.1 Mälarenergis roll 

Mälarenergi är ett kommunalt ägt infraservicebolag som verkar i Västerås och levererar 
el, fjärrvärme, vatten och fiberoptik och kommer därför involveras naturligt i 
framväxten av den nya stadsdelen. Mälarenergi har satt som mål att implementera en ny 
systemlösning för energitillförseln av stadsdelen via spetstekniker. Även nya tillhörande 
affärsmodeller med utgångspunkt i energilager i fastigheter, energiflöden mellan olika 
lokaler, digitala nätstationer, lågtempererad fjärrvärme, fjärrkyla samt solceller och 
elbilar skall tas fram (Gunnar, 2016a s. 5). 
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2.1.2 Digitala Nätstationer 

Digitala nätstationer är nätstationer som använder sig av digitala och mer intelligenta 
system än de analoga nätstationer som används idag. Vidare så använder de sig även av 
optisk fiber för kommunikation och kan därigenom minska sin miljöpåverkan då 
materialåtgången av koppar är mindre. (Gunnar, 2016b s. 2). 

Digitala nätstationer är i och med sin intelligens en förutsättning för smartare elnät och 
högre grad av intermittent elproduktion på elnätet. De har även högre säkerhet, 
flexibilitet, och tillgänglighet än analoga nätstationer. Rent teknisk så är skillnaden att 
förutom att kommunikationen sker via optisk fiber även att digitala nätstationer 
innehåller intelligenta kontroll- och reläprodukter samt integrerade kommunikation- och 
informationstekniker. (ABB, 2016) 

2.2 Elbilar 

En elbil använder sig av elektricitet för sin framdrivning till skillnad från en 
konventionell bil där det är en förbränningsmotor som står för framdrivningen. Detta 
sker genom att en eller flera elmotorer använder sig av elektrisk energi som finns lagrad 
i ett likströmsbatteri. Motorerna är antingen induktionsmotorer som använder 
växelström eller likströmsmotorer, båda dessa motortyper kan även fungera som 
generatorer när bilen bromsar in, vilket höjer effektiviteten. Generellt är också elbilar 
betydligt mycket effektivare än bilar som använder sig av förbränningsmotorer för 
framdrivningen. Effektiviteten för en elbil är uppskattningsvis 80% över hela drivlinan, 
att jämföra med 20% för konventionella bilar (EEA, 2016, s. 11). 

En annan typ av elektrisk framdrivning är så kallad laddhybrid eller plug-in hybrid. 
Denna teknik bygger på ett samspel mellan ett batteri och en elektrisk motor samt en 
konventionell förbränningsmotor. Noterbart är dock att både elbilar och laddhybrider 
måste ladda upp sitt batteri från en extern källa via en laddare. Laddhybridens batteri är 
dock väsentligt mindre än elbilens då laddhybriden även kan framdrivas av 
förbränningsmotorn. (Miljofordon.se, 2017) 

Den stora fördelen med elbilar är att de inte släpper ut några avgaser. Sedan 1990 har 
koldioxidutsläppen från vägtrafik inom EU ökat med 17%, vilket gör det till den enda 
fraktionen av unionens koldioxidutsläpp som ökat sedan dess. Detta avspeglas även i att 
vägtrafiken idag står för drygt en femtedel av alla växthusutsläpp inom EU. Vägtrafik 
medför även utsläpp av kväveoxider men dessa försvinner helt vid elektrifiering av 
vägtrafik.(ICCT, 2016, s. 1) 

Mängden koldioxidutsläpp från vägtrafik kan minska vid elektrifiering sett över hela 
livscykeln för fordonet, detta samband är dock i högsta grad beroende på hur 
elektriciteten producerats. Detta understryks också av European Environment Agency 
som konstaterar att en elbil som laddas med kolkraftsel är sämre för miljön än en 
konventionell bil sett över hela livslängden mätt i CO2-utsläpp. Laddas den med 
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genomsnittligt producerad EU-elektricitet är det dock bättre med en elbil än en 
konventionell bil och laddas den med 100% förnyelsebart producerad elektricitet är det 
klart bättre för klimatet (EEA, 2016, s. 15).  

2.2.1 Elbilsbatterier 

Batterier är den del av elbilen/laddhybriden som lagrar energi, då tidigare batteriteknik 
inte varit anpassad för elbilar har detta varit den specifika komponent som drivit upp 
priset jämfört med konventionella bilar. Utvecklingen har dock gått framåt i takt med att 
antalet elbilar ökat. Numera så finns det en rad aktörer som storskaligt producerar 
batterier för elbilar, vilket har drivit ner priset på världsmarknaden. Utveckling går även 
mot att batterier blir större och att energin används effektivare i elbilarna. Detta kommer 
på sikt innebära att elbilar närmar sig konventionella bilar i pris då batterierna i 
framtiden kommer vara ännu billigare. Sett över hela bilens livslängd förväntas den 
totala kostnaden för att äga en elbil sjunka så pass mycket i framtiden att den 
ekonomiska skillnaden mellan elbilar och konventionella bilar helt kommer försvinna 
och att elbilar i vissa fall till och med blir billigare. (ICCT, 2016, s. 18) 

Bilbatterierna består generellt av olika typer av litiumjonbatterier, där storleken beror på 
bilmodell och fabrikör. Samtidigt som trenden går mot ökande storlek och ökad 
energieffektivitet har dagens moderna batteriteknik redan en räckvidd som täcker upp 
det mesta av det dagliga resebehovet (ICCT, 2016, s. 6). För elbilar är spannet mellan 
22 kWh till upp till 100 kWh där räckvidden då motsvarar 240 respektive 623 km 
beroende på biltillverkare. 
 
Laddhybriders batterier är mindre än elbilsbatterier och storleken på batteriet hänger 
samman med storleken på bilen, överlag så kan laddhybrider köra 50 km på ren eldrift 
och batterierna är i storleksordningen 8-12 kWh. (ICCT, 2016, s. 7). 

2.2.2 Framtida utveckling 

Antalet el- och laddhybridbilar har ökat markant de senaste åren och utvecklingen ser i 
dagsläget ut att fortsätta i samma höga takt. Vid 2017 års slut är prognosen att det 
kommer finnas 48 000 elbilar och laddhybridbilar på de svenska vägarna. (ELIS, 2017) 
Samtidigt så finns det i dagsläget drygt 4,4 miljoner registrerade bilar i Sverige där 
48 000 då skulle motsvara en dryg procent av alla bilar totalt (SCB, 2016). 

Ökningen av el- och laddhybridbilar medför även att behovet för laddstationer och 
laddpunkter ökar, vilket i sin tur kommer öka det lokala effektuttaget från elnätet.  
Storskaligt är dock det extra effektuttaget inte ett problem enligt European 
Environmental Agency som utrett hur effektbehovet i Europa kommer förändras med 
allt högre elbilspenetration. De anser att fram till 2030 kommer förändringen i 
effekuttag vara hanterbart med dagens kraftgenerering. Vid ett framtaget scenario där 
80% av alla bilar var elbilar vid 2050 så kom EEA dock fram till att det för Sverige 
skulle krävas 6.1% mer producerad el jämfört med 2014s nivå. (EEA, 2016, s. 17) 
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EU kom 2016 med ett förslag att till 2019 så skall nybyggda hus utrustas med en 
elbilsladdare vid byggnationen för att underlätta penetrationen av el- och 
laddhybridbilar på marknaden. (Arthur, 2016). Något som kommer öka behovet av 
samordning och planering kring elbilsladdare lokalt i samband med nybyggnation av 
bostadsfastigheter.  

2.3 Elbilsladdare 

Det finns två olika typer av laddning för el- och laddhybridbilar: Konduktiv och 
induktiv laddning. (EEA, 2016, s. 5). 

Induktiv laddning är sladdlös-laddning där laddningen sker genom induktion där ett 
lokalt elektromagnetiskt fält skapas runt en laddningsplatta. Magnetfältet aktiveras 
sedan när en bil med motsvarande laddningsplatta på undersidan av bilen ställer sig över 
den markbundna laddningsplattan. Denna teknik är dock experimentell i dagsläget och 
används ej kommersiellt. (EEA, 2016, s. 5)  

Den laddartyp som är totalt dominant är istället konduktiv laddning där laddningen sker 
genom att en sladd med laddhandske kopplas in i bilen för att ladda upp batteriet. Då 
batteriet i en el- och laddhybridbil är en DC-källa så måste det även laddas med 
likström. Detta har medfört att de konduktiva laddarna kan delas upp i ytterligare två 
kategorier: AC- och DC-laddare. (Tonde, 2017). 

Det elektriska nätet använder sig av växelström och batteriet i bilarna använder sig av 
likström vilket innebär att likriktning måste ske för att batteriet ska kunna laddas. Detta 
görs på olika sätt i en AC-laddare och en DC-laddare. I AC-laddaren så sker 
likriktningen ombord på bilen och benämns därför ibland som ”on-board charging” på 
engelska. I en DC-laddare så sker likriktningen i själva laddaren och det som överförs 
till bilen är likström. Detta är den främsta orsaken till att samtliga elbilar inte kan laddas 
med samtliga laddare. (Hällman, 2017). 

Det finns dessutom ännu en klassificerings-modell för de olika laddmetoderna som 
bygger på hur hög elektrisk effekt de olika laddarna har vilket i sin tur beror på 
spänningsnivå, strömstorlek samt antal använda faser. (EEA, 2016, s. 6) Dessa olika 
typer av laddare kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1: Olika typer av elbilsladdare (Mälarenergi, 2016) 

Effekt  Typ El Spänning [V] Ström [A] Faser Tid för att 
ladda 100 

km 
2.3 kW  Långsam AC 230 10 1 >8 h 
3.7 kW Långsam  AC 230 16 1 6 till 8h 
7.4 kW Semisnabb AC 230 32 1 3 till 4h 

11-22 kW Semisnabb AC 230 16-32 3 1 till 3h  
50 kW Snabb DC 400 125 - 20-30 min 
120 kW Snabb DC 400 300 - 10 min 

 

Överlag så används laddare med lägre effekter för hemmabruk där bilen får laddas 
under lång tid, allt som oftast över natten. Samtidigt som större laddare, (semisnabba 
och snabba) används för publik laddning, alternativt på arbetsplatser eller bredvid 
motorvägar och bensinmackar.  (EEA, 2016, s. 6). Viktigt att påpeka är även 
laddningstiden för en elbil inte är linjär då det tar lika lång tid att ladda upp batteriet 
från noll till 80% laddning som det gör att ladda från 80 till 100%. (Hällman, 2017) 

Noterbart är att det finns flera olika märken av laddare inom de olika typerna av laddare 
och att alla el- och laddhybridbilar inte kan laddas i alla laddare. De högre effekterna 
medför även högre strömmar vilket i sin tur medför större elektriska förluster vid 
snabbladdning. (EEA, 2016, s. 6) 

Hos leverantörer går marknadsutvecklingen mot allt större laddare vilket skulle minska 
laddningstiden ytterligare, laddartillverkaren CHAdeMO skall under 2017 installera en 
150 kW DC-laddare och undersöka möjligheten att ladda upp bilar snabbare än tidigare. 
(CHAdeMO, 2016). Trenden går även mot DC-laddning vid lägre effekter där ABB har 
tagit fram DC-laddare i storleksklassen 10-20 kW för hemmabruk. (ABB, 2015). 

2.3.1 V1G 

De laddare som finns på marknaden idag är så kallade V1G-laddare och de kan endast 
ta emot effekt från nätet. Detta innebär att lagrad energi i batteriet endast kan användas 
av elbilen och således inte matas tillbaka in på elnätet. Från ett elnätsperspektiv kan 
dessa laddare därför betraktas som en last. (Hällman, 2017) 

2.3.2 V2G 

V2G är laddare som kan skicka effekt både till och från elbilsbatteriet och på sätt kan 
batteriet agera som antingen last eller strömkälla på nätet. Denna teknik är dock inte 
kommersiell än utan på ett utvecklingsstadium. Tio laddare har dock installerats i 
Danmark hos elbolaget Enel som skall fungera som en testanläggning för tekniken 
(Enel, 2016).  
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V2G-laddning möjliggör fler användningsområden för elbilar än bara transport då 
batterierna kan vid urladdning till nätet utföra olika typer av nätnyttor. Det ökande 
antalet upp och urladdningscykler måste dock bilägaren kompenseras för då det medför 
ett ökat slitage på batteriet. (Markel, Meintz, 2015, s. 15) 

2.4 Effektimplikationer 

I takt med att antalet laddpunkter ökar på nätet så kan det uppstå lokala problem med 
avseende på effektbehovet. Detta är som störst på kvällen för privatpersoner och 
anslutna laddare skulle kunna komma att öka effekttoppen förutsatt att laddarna ansluts 
på kvällen. (Energimyndigheten, 2009, s. 23) 

2.4.1 Nuvarande taxeringssystem för Mälarenergi 

I dagsläget så faktureras Mälarenergiskunder som har ett maximalt effektuttag under 
43 kW efter säkringsstorlek där kunden betalar en fast månadsavgift för rätten att 
utnyttja en maximal effekt beroende på säkringstorlek. Utöver detta tillkommer en 
överföringsavgift på 22 öre/kWh. Företagskunder som har ett större effektbehov än 
55,4 kW men som inte är högspänningskunder betalar en fast månadsavgift på 
463 SEK, utöver detta så tillkommer en effekttaxa på 58,5 SEK per maximalt utnyttjad 
kW samt en överföringsavgift på 5,35 öre/kWh. Då kunder med ett effektbehov över 
55,4 kW betalar samma avgift förutsatt att spänningen inte överstiger 400 V så saknas 
ekonomiska incitament att sänka sin säkringsnivå så länge den inte sänks till under 
80 A. Att sänka under 80 A är heller inte realistiskt då alla moderna byggnader med hiss 
per automatik måste ha en 80 A säkring för fastighetsabonnemanget då en hiss drar 
höga momentana elektriska effekter. (Larsson, 2017) 

2.4.2 Effekttaxa 

Ett alternativ till det klassiska taxeringssystemet är en taxering efter uttagen maxeffekt. 
Effekttaxa innebär alltså att elnätsägarens kunder faktureras för maximalt uttagen effekt 
varje månad istället för att faktureras för förbrukad el och säkringsstorlek. Sala Heby 
Energi är en pionjär på området och har helt övergått till effekttaxa. De fakturerar sina 
kunder för säkringsstorlek med en fast avgift på årsbasis och utöver det så betalar 
kunderna varje månad för genomsnittet av deras fem högsta effektuttag mellan 07-19.00 
på vardagar. Vidare är avgiften per kW olika beroende på när under året det tas ut. 
November-Mars är avgiften 104 SEK/kW och April-Oktober 43 SEK/kW för 
privatkunder, utöver detta betalar privatkunder även en överföringsavgift. Kunder med 
en säkringsstorlek över 6 A betalar beroende på säkringsstorlek en större fast avgift och 
en lägre effekttaxa. (Sala Heby Energi, 2016).  

Detta skapar helt nya ekonomiska incitament för energilagring och smart elanvändning i 
hemmet. Ett batteri som kan minska effektuttaget med 5 kW sparar 520 respektive 
215 SEK i månaden för kunden om det minskar effekttopparna i hemmet. (Sala Heby 
Energi, 2016). Samtidigt så öppnar det också upp för dyrare laddning av elbilar i 
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hemmet, en vanlig laddare för hemmabruk har en elektrisk effekt på 3,7 kW och skulle 
vid felanvändning kosta 384,8 respektive 159 SEK i månaden. Samtidigt skulle smart 
laddning som sker utanför tidsramarna för effekttaxan medföra att bränslekostnaden för 
eventuellt ökat effektuttag helt försvinner.  

Energimarknadsinspektionen har också påpekat att effekttaxa är en tariff som skapar 
incitament för elnätskunderna att själva kapa sitt maximala effektuttag vilket bidrar till 
en jämnare belastning på elnätet. (Werther Öhling, 2015, s. 40) 

2.5 Energilagring 

2.5.1 Termiska, kemiska och magnetiska alternativ 

Det finns en rad olika möjligheter att lagra elektrisk energi på, gemensamt för de olika 
teknikerna är att de kräver någon form av omvandling från elektrisk energi till ett annat 
medium för lagring. Energiomvandlingen kan bland annat ske till värme i ett 
värmelager, rörelseenergi i ett svänghjul, potentiell energi i ett pumpkraftverk eller 
kemisk energi i ett batteri. (Corey, Eyer, 2010, s. 12) 

Den teknik som kommit längst i termer av bruk för privatpersoner är elektrokemiska 
batterier där Tesla lanserat batterier för hemmabruk (Tesla, 2017.) 

2.5.2 Elektrokemiska batterier 

Elektrokemiska batterier består av två eller fler elektrokemiska celler, där cellerna 
använder kemiska reaktioner för att skapa en ström av flödande elektroner. Cellerna 
består av någon form av behållare, två elektroder i form av en katod och en anod samt 
elektrolytmaterial som är i kontakt med elektroderna. När ett batteri laddas ur oxiderar 
elektriskt laddade joner nära den ena elektroden och ger bort sina elektroner och 
elektriskt laddade joner reduceras genom att ta emot elektroner vid den andra 
elektroden. När batteriet laddas upp är processen inverterad. (Corey, Eyer 2010, s. 13)  

För att redogöra ett batteris status finns det en rad begrepp att ta i beaktande: 

§ State of Charge (SOC)(%): Anger hur mycket kapacitet som finns kvar i 
batteriet i förhållande till dess maximala kapacitet. 

§ Depth of Discharge (DOD)(%): Anger i procent hur stor del av batteriets 
kapacitet som laddats ur i förhållande till maximala kapaciteten. Över 80 % 
urladdning betecknas som djup urladdning. 

§ Nominell Spänning (V): Batteriets referensspänning.  
§ Terminal Spänning (V): Anger spänningen mellan terminalerna när en last drar 

ström. Varierar med strömstorlek och SOC. 
§ Kapacitet (Ah): Antalet ampere-timmar när batteriet laddas ur vid en viss 

urladdningshastighet.  
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§ Livscykel (Antal urladdningar till en ansatt DOD): Anger hur många cykler 
batteriet kan laddas upp och ur innan det inte längre når uppsatta prestandamål. 
Påverkas av hur ofta och djupt batteriet laddas ur samt yttre omständigheter så 
som temperatur och fukt. (MIT 2008, s. 2). 

Batteripriset har sjunkit drastiskt och förväntas fortsätta sjunka i framtiden. Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien har uppskattat att priset för alla batterier kommer 
fortsätta sjunka. Fram till 2020 gör de bedömningen att storskaliga litiumbatterier 
kommer kosta 1700 SEK/kWh att jämföra med uppskattningen för 2017 års prisnivå på 
2550 SEK/kWh motsvarande en prisminskning på 33 % .(Nordling et al. 2015, s. 15) 

Småskaliga litiumbatterier finns redan för privatpersoner. Teslas Powerwall 2 kostar 
66 600 och har en lagringskapacitet på 14 kWh vilket motsvarar 4758 SEK/kWh (Tesla, 
2017). Vid en liknande prisminskning som för storskaliga batterier skulle priset 2020 
vara 3140 SEK/kWh. 

2.6 Batterier i elnätet 

Användandet av batterier i elnätet kan vara fördelaktigt och skapa mervärden för alla 
intressenter på elnätet beroende på vart i nätet batterierna placeras. Om batterierna 
placeras högt upp på centraliserad nivå kan de användas för att bibehålla 
spänningsnivån i nätet, reglera frekvensen, agera som effektreserv eller reservkraft vid 
ett strömavbrott. Dessa applikationer kommer framförallt TSO:er, Transmission System 
Operators, till gagns (Fitzgerald et al. 2015, s. 14). Samtidigt så ställer dessa 
applikationer även krav på storlek, för att få agera som reservkraft på den nordiska 
spotmarknaden krävs det att 10 alternativt 5 MW elektrisk effekt kan levereras, samt att 
den aktuella effekten inte används som reservkraft för någon annan störningsreserv eller 
elkraftsproduktion i distributionsnätet (Lundgren, 2016, s. 24). 

Batterier kan skapa mervärde för nätägarbolag. Batterier kan användas för möta de 
effekttoppar som uppstår när behovet är som störst, där nätägare istället för att installera 
ny kraftgenerering för att möta effekttoppar istället installerar batterier för uppladdning 
under låglast-timmar och urladdning under höglast-timmar. (Fitzgerald et al. 2015, 
s 16). Till 2021 skall Los Angeles bli den första staden i världen som använder sig av 
denna tekniska lösning för att möta sin säsongsbetonade höglast-problematik, där en 
batteripark skall leverera 100 MW under 4 höglast-timmar sommartid. Tidigare så 
använde de sig av ett naturgas-kraftverk för topplasten men från 2021 skall 
batteriparken laddas upp nattetid för att sedan laddas ur på kvällen. (Fialka, 2016).  Los 
Angeles-projektet är ett exempel på hur batterier kan användas istället för andra 
investeringar för att tillgodose effektbehovet vid höglast-timmar. 

Vidare så kan även batterier användas av nätägarbolag för att skjuta upp andra 
investeringar. Både på distributions- och transmission-nivå där principen är att installera 
batterier vid komponenter i nätet som närmar sig sin märkeffekt och installera ett batteri 
som tar hand om toppeffekten lokalt. Detta gör att märkeffekten hos komponenterna i 
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nätet inte överskrids vid topplast utan tillhandahålls av batteriet istället, som sedan 
laddas upp under låglast-timmar. (Corey, Eyer, 2010, s. 36). 

Även vid andra dimensioneringsproblem kan batterier användas istället för att göra 
investeringar i elnätet. Där överföringsförmågan i nätet är begränsad kan batterier 
installeras långt ner i nätet där de laddas ut vid höglast-timmar för att på så sätt 
tillgodose effektbehovet utan att ytterligare belasta överföringsförmågan hos 
komponenterna i nätet. (Fitzgerald et al. 2015, s. 15)  

Slutligen så kan även batterier skapa mervärde för slutanvändaren på elnätet när 
batteriet installeras längst ned i elnätet bakom elmätaren. Detta innebär att batteriet är 
installerat hos slutanvändaren i det icke-koncessionspliktiga nätet. Slutanvändaren kan 
vid timavräknat elavtal med rörligt elpris använda batteriet för att köpa elen under 
lågprisperioder och ladda ur batteriet under högpristimmar för att på så sätt minska sin 
elkostnad (Fitzgerald et al. 2016, s. 16).  Prisvariationerna över dygnet är dock så pass 
låga i Sverige att detta med största sannolikhet inte räcker som nytta för att motivera en 
investering (Widegren, 2016, s. 7).  

Batterier kan även användas för att öka egenanvändningen av solel, då elkraft 
producerad av en solcellsanläggning kan lagras och användas senare. Detta gör att 
slutanvändaren inte måste köpa in elkraft samt betala överföringsavgift vilket innebär en 
besparing för slutanvändaren. Samtidigt som slutanvändaren kan spara pengar så 
uppstår det även en synergi-effekt då nätägaren slipper betala den obligatoriska 
inmatningsavgiften om elen används av slutkunden. Vidare så kan även solceller skapa 
störningar och brus i nätet vilket minskar om elen används av slutanvändaren. 
(Hansson, 2016, s. 22). 

Idag så faktureras majoriteten av Sveriges elnätskunder via så kallad säkringsavgift, där 
säkringsstorleken avgör hur stor månadsavgift kunderna skall betala. Ett alternativ till 
detta är att använda tidigare nämnda effekttaxa. Vilket öppnar möjligheten för 
slutanvändaren att med hjälp av batterier själv styra sitt maximala effektuttag och 
därigenom sin elnätsavgift, detta sker genom att batteriet laddas upp under 
elnätskundens låglast-timmar för att sedan laddas ur under elnätskundens höglast-
timmar och därigenom minska det maximala effekt-uttaget. (Fitzgerald et al. 2015, s. 
15).  

De tekniska fördelarna med batterier kommer generellt till sin rätt ju längre ner i elnätet 
de installeras. Batterier som installeras långt ner i elnätet hos slutanvändaren kan om de 
aggregeras och samstyrs användas för alla ovan nämnda applikationer utöver dess 
primära syfte, vilket i teorin kan skapa fler inkomstströmmar och förbättra 
totalekonomin för batteriet. (Hansson, 2016, s. 8).  

Batterisystem som är installerade idag har också en väldigt låg utnyttjandegrad då de 
nästan uteslutande bara används för att minska maximalt uttagen effekt. Detta medför 
att de står oanvända upp mellan 50-95 % av tiden, och såldes så finns det outnyttjad 
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resurs som kan användas för att utföra fler aggregerade tjänster än bara dess primära 
syfte. (Fitzgerald et al. 2015, s. 16). Ett exempel på detta är i Tyskland där företaget 
Caterva agerar som aggregator på den tyska balansmarknaden och levererar 
frekvensregleringstjänster genom att aggregera 65 stycken 20 kW hushållsbatterier. 
Slutanvändaren kan då använda batteriet till att öka egenanvändningen av solcellsel 
samtidigt som batteriet också används för frekvensreglering. (Hansson, 2016, s. 10). 

2.6.1 Synergier mellan elnätsägare och kunder 

Vid användandet av batterier bakom mätaren uppstår det dessutom en rad 
synergieffekter. Minskat effektuttag hos slutanvändaren kan också innebära att nätägare 
kan använda effekten på annat håll alternativt att uppgraderingar i nätet inte behövs, 
vilket gör att båda parter tjänar på energilagringen. (Fitzgerald et al. 2015, s. 18).  

Det finns dock även fler synergieffekter, för nätägaren innebär det minskade 
topplastuttaget även nätägarens maximala effektuttag från det överliggande nätet 
minskar. En förskjutning av toppeffekt innebär därför att nätägaren kan använda sina 
resurser mer effektivt. Vidare gör en förskjutning även att nätet kan dimensioneras 
mindre än annars då det är det maximala effektuttaget som sätter gränserna för 
dimensionering. En förskjutning av toppeffekten innebär även att förlusterna i nätet 
minskar. I Sverige ligger förlusterna i elnätet på 7,5 % där de kan delas upp i 
tomgångsförluster och belastningsförluster där belastningsförlusterna är proportionella 
mot strömmen i kvadrat enligt: 

!!ö#$%&' = ! ∙ ! = ! ∙ !!   (1) 

där U motsvarar spänningens effektivvärde, I motsvarar strömmens effektivvärde och R 
motsvarar resistansen i elnätet. 

Minskad maximal effekt innebär då minskad maximal ström vilket i sin tur innebär 
minskade belastningsförluster. (Hansson, 2016, s. 19). Denna bild bekräftas även av 
Mälarenergi Elnät som har haft störst förluster när överföringen på nätet varit som störst 
(Granath, 2017). 

Ovanstående mervärden och synergieffekter förväntas även i kunna tillhandahållas av 
elbilsbatterier med V2G-laddare. (Markel, Meintz, 2015, s. 13). 

 

2.6.2 Lagstiftning 

Samtidigt som det finns tekniska möjligheter för att skapa synergieffekter för både 
slutanvändare och nätägarbolag så finns det fortfarande en rad hinder att överkomma. 
Den svenska lagstiftningen främjar inte användandet av batterilager generellt, då upp- 
och urladdning av batterier enligt Energimarknadsinspektionen är att jämställa med 
handel och produktion av el. Elnätsägare får enligt ellagen inte producera och handla el 
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för andra ändamål än att täcka upp sina egna förluster samt vid elavbrott. Detta innebär 
att ett nätägarbolag inte får införskaffa batterier inom sitt koncessionspliktiga område 
för annat än att bibehålla elnätets funktion. Vidare får dock elnätsbolag investera i 
batterier om de hyrs ut till kommersiella aktörer förutsatt att detta redovisas separat från 
övrig verksamhet. Detta är dock inte det enda hindret för batterier på elnätet, 
ersättningen för eventuella systemnyttor får endast kompenseras med kostnader mot 
överliggande nät vilket innefattar det monetära värdet av minskade nätförluster och 
minskade avgifter mot överliggande nät. Vid kommersiell drift av ett batteri så beskattas 
både in och utmatning av el till batteriet vilket tillsammans med det bristande 
ersättningssystemet för systemnyttor avsevärt försvårar möjligheten att driva ett 
batterilager på elnätet på ett affärsmässigt sätt. Dock skall det påpekas att dessa 
lagtolkningar ej innefattar batterilager bakom mätaren. (Widegren, 2016, s. 12).  
 
Ovanstående genomgång kan te sig en aning invecklad och då det helt saknas svenska 
referensfall så får det svenska regelverket anpassas på situationer i andra länder för att 
bringa klarhet i lagstiftningen. Regelverket skulle med största sannolikhet innebära att 
Los Angeles-projektet inte skulle vara genomförbart i Sverige då nätägarna dels inte 
skulle få bygga, driva och äga batterierlagren men framförallt skulle elkraften som 
laddas upp och ur vara dubbelbeskattad så även om en annan aktör än nätägare skulle 
gjort investeringen skulle den fortfarande vara tvivelaktig rent ekonomiskt. Hade 
batteriparken byggts för att bibehålla elnätets funktion snarare än att förse Los Angeles 
med toppeffekt så hade investeringen varit mer genomförbar för nätägarna rent juridiskt 
även om det affärsmässiga helt skulle vara beroende av vilka alternativkostnader som 
skulle funnits.  

2.6.3 Tekniken bakom mätaren 

Det finns idag två sätt för elnätsbolag att mäta elförbrukning hos sina kunder, kollektiv 
mätning eller individuell mätning vilket både har tekniska och juridiska implikationer 
som är viktiga att förstå för batterilagring bakom mätaren.  

Tekniskt kan en bostadsrättsförening (BRF) med individuell mätning delas upp i två 
huvuddelar, dels så har varje lägenhet en egen mätare som ägs av nätägaren. Dels finns 
det en mätare som mäter fastighetselcentralen som har ett eget separat abonnemang 
baserat på säkringsnivå. Vidare så kopplas belysning, hiss, ventilation, 
fjärrvärmepumpar samt motorvärme in i fastighetselcentralen. I denna kopplas också 
eventuella solceller in, även om det går att koppla solcellerna till lägenheten men det 
försvårar installationen och ökar därigenom totalkostnaden. Även batterilager och 
elbilsladdare kopplas in i fastighetselcentralen. Således måste den effekt som krävs för 
elbilsladdare och batterier, alternativt den effekt som kommer produceras av solcellerna 
gå via fastighetselcentralen (Larsson, 2017). Detta kan både innebära möjligheter och 
utmaningar då ett batteri skulle kunna minska maxuttaget och därigenom säkringsnivån 
och elnätsavgiften. (Hansson, 2016, s. 13) Samtidigt så krävs det 80 A om BRF:n har 
hiss och således måste elbilsladdare som installeras förses med laststyrning så att de inte 
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laddas när hissen används detta skulle kunna innebära risk för strömavbrott på grund av 
för högt effektuttag. (Hällman, 2017).  
Figur 2 visar en schematisk bild över en BRF med individuell mätning. 

 

Figur 2: Schematisk bild över en fastighet med individuell mätning, och solceller. Där 
den minskande amperstorleken från nätet till bostadsrättsföreningen visar selektivitet, 
anpassat för att isolera fel så att strömmen endast går i fastighetsmätaren, alternativt i 

200A huvudsäkringen och inte eskalerar i elnätet. 

Vid kollektivmätning har nätägaren bara en mätare och därigenom bara en juridisk 
gräns precis efter huvudsäkringen. Detta innebär att BRF:n endast betalar fast avgift, 
överföringsavgift samt effektavgift till nätägaren, jämfört med individuell mätning där 
alla lägenheter har en egen mätare samt fastighetselen som har en mätare och således 
måste betala fasta avgifter och överföringsavgifter för alla mätare. Vid kollektivmätning 
måste elen dock fortfarande mätas och faktureras men då får BRF:n stå för det internt. 
(Larsson, 2017).  
Figur 3 visar en schematisk bild över en BRF med kollektiv mätning. 
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Figur 3: Schematisk bild över kollektivmätt lägenhetshus med batterier och solceller. 
Där den minskande amperstorleken från nätet till bostadsrättsföreningen visar 

selektivitet, anpassat för att isolera fel så att strömmen endast går i fastighetsmätaren, 
alternativt i 200A huvudsäkringen och inte eskalerar i elnätet. 

Juridiskt får dock kollektivmätning andra effekter. När en lägenhetskund är kund hos ett 
nätägarbolag så är denna innefattad av ellagen vilket innebär att kunden har vissa 
rättigheter så som att välja sin egen elhandlare, rätt till avbrottsersättning, support och 
krav på mätkvalitet, detta tappar dock den enskilde lägenhetsägaren vid 
kollektivmätning (Hansson, 2016, s. 13). Vid kollektivmätning så är det även 
fastighetsägaren som bär kreditrisken och blir betalningsansvarig mot nätägaren och 
lägenhetsägarna har ingen relation till sitt nätbolag. (Larsson, 2017) 

 

2.6.4 Framtida lösningar 

Då solceller, batterier och vissa elbilsladdare alla använder sig av likström är det i 
framtiden inte helt otänkbart att man har två system, ett DC-microgrid för solcellen, 
batteriet och laddaren, samt ett AC system som är kopplat till nätet och de övriga 
lasterna i fastighetselcentralen. Detta skulle ha tekniska fördelar då ett DC-microgrid är 
effektivare än motsvarande AC-system, framförallt på grund av att behovet av 
växelriktande är mindre i ett DC-grid vilket bidrar till att minska förlusterna. (Backhaus 
et al. 2015, s. 27). 
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Figur 4: Schematisk bild över en eventuell framtida inkoppling där laddstation, batteri 
och solcell utgör ett eget microgrid inkopplat i fastighetselcentralen. 

Fastighetselcentralen är därefter kopplad till nätet via mätare och huvudsäkring på 
samma sätt som i figur 2 och figur 3. 

Det finns ett testprojekt i Uppsala där företaget Ferroamp tillsammans med Vasakronan 
byggt ett microgrid med likström mellan ett antal byggnader för att bättre nyttja 
producerad solel. I Göteborg planerar Riksbyggen även en BRF med likströmsnät och 
ett uttjänt bussbatteri för att höja självanvändningen av solel. Förutom att små 
likströmsnät är effektivare än små växelströmsnät är även styrningen simplare då 
energin flödar från hög till låg spänning vilket kräver betydligt mindre avancerade 
kraftelektronikkomponenter än ett växelströmsnät hade krävt (Nohrstedt, 2017). 

2.6.5 Flexibilitetstjänster 

För nätägaren kan batterier, förutom att minska effekttoppar och effektivisera nätet, 
även innebära den teoretiska möjligheten att förvärva flexibilitetstjänster. Dessa tjänster 
fyller viktiga funktioner på elnätet men behovet för dem är endast ett fåtal timmar per 
år. (GOEDE, 2017, s. 7).  

Dessa tjänster innefattar:  

§ Reservkraft: Batterier kan agera som reservkraft på nätet om ett stort antal 
aggregeras. Då många batterier idag har låg utnyttjandegrad så finns det 
möjligheten att använda batteriet för andra ändamål och sedan använda en del av 
batteriet som ständig reserv mot en ersättning från nätägaren. Batterier har också 
den tekniska fördelen att de har snabb svarstid vilket är en fördel ur 
nätägarperspektiv. 
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§ Spänningsreglering: Vid starkt reaktiva laster kan det uppstå 
spänningsproblematik för nätägaren då reaktiv effekt inte kan transporteras på 
elnätet utan att det uppstår oacceptabla förluster. Batterier kan då förse lasten 
med reaktiv effekt för att reglera spänningen.  
 

§ Elkvalitet: Batterier kan användas för att reglera mer än spänning då de kan 
användas för att hantera frekvensvariationer, övertoner och låg effektfaktor. 
(Corey, Eyer, 2010, s. 32). 

Alla dessa tjänster skulle kunna aggregeras för att tillhandahållas till nätägaren från 
batterier bakom mätaren, där nätägaren abonnerar på en del av eller hela batteriet där 
kunden får betalt för att den hyr ut batteriet, på samma sätt som CATERVA projektet 
där batterierna aggregeras för att agera på den tyska frekvensmarknaden. Detta skulle 
kunna skapa fler intäktsströmmar till batterierna och därigenom förbättra 
totalekonomin. Samtidigt finns det även en risk att batteriet slits snabbare på grund av 
de ökande urladdningarna. (Hansson, 2016, s. 8). 

För att handla på någon av de tre svenska marknaderna för el, dagenföremarknaden, 
intradagsmarknaden eller balansmarknaden, krävs det dock att ett bud är 0,1 MWh stort 
för dagenföre- och intradagsmarknaden och 10 MW för balansmarknaden i elområde 
SE1-3 och 5 MW för elområde SE4. Dock så får kraftkällor aggregeras inom dessa 
områden och fortfarande vara tillåtna att handla. (Lundgren, 2016, s. 24).  

Förutsatt att V2G-laddare utvecklas kommersiellt i framtiden så finns det dock en stor 
potential för att tillhandahålla dessa flexibilitetstjänster även från elbilar. (Markel, 
Meintz, 2015, s. 13).   

 

2.7 Intäktsramar 

Elnätsbolag har naturligt monopol på den tjänst dom tillhandahåller och kan därför i 
teorin ta vilket pris de vill för denna tjänst. Samtidigt är värderingen av denna tjänst 
svår att göra då de naturliga marknadsmekanismerna som slår ut en allt för hög 
prissättning saknas. Istället värderas naturliga monopol efter de kostnader som företaget 
bör ha för att leverera tjänsten med en särskild kvalitet. I Sverige görs den bedömningen 
av Energimarknadsinspektionen (EI) där EI tar fram en intäktsram som skall täcka 
skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet samtidigt som det skall finnas en 
hänsyn till levererad kvalitet. Intäktsramen reglerar hur mycket elnätsbolag får ta betalt 
under varje tillsynsperiod på fyra år. (Werther, 2009, s. 26). 

Uppbyggnaden för intäktsramen kan ses i figur 5. 
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Figur 5: Intäktsramens uppbyggnad, efter förlaga av Energimarknadsinspektionen. 

2.7.1 Avskrivningar 

Avskrivningar definierar hur mycket nätägarbolagets installerade komponenter sjunker i 
värde över tid, där avskrivningarna skall ligga så nära den ekonomiska livslängden som 
möjligt. Med ekonomisk livslängd menas hur länge företaget fortfarande genererar en 
företagsekonomisk vinst av en anläggning vilket inte nödvändigtvis är samma tid som 
den tekniska livslängden som anger hur länge anläggningen bibehåller önskad funktion. 
(Eriksson, Pettersson 2015, s. 21). 

2.7.2 Avkastning 

Då nätägarbolagen ska ha en skälig avkastning på investerat kapital är avkastningen en 
central del av intäktsramen. För att göra en bedömning om vad som är skälig avkastning 
används WACC (Weighted Average Cost of Capital) vilket är en väl beprövad metod 
för att ta fram kalkylränta vid avkastningskrav. Metoden beaktar hur stora 
avkastningskraven från långivare och investerare är i förhållande till hur stor andel av 
det totala kapitalet de har. Ägare och investerare förväntas kräva en avkastning 
motsvarande riskfri ränta samt en riskpremie som är specifik för olika företag och 
branscher. Investerar man i ett elnätsföretag så skall alltså samma avkastning komma 
investeraren till gagns som en investering i motsvarande bransch med samma risknivå. 
(Werther, 2009, s. 71). 
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Under tillsynsperioden 2012-2015 sattes kalkylräntan, WACC, till 5.2% av EI vilket 
dock överklagades av nätägarbolagen och räntan höjdes sedermera till 6.5%. (Eriksson, 
Pettersson 2015). För tillsynsperioden 2016-2019 satte EI kalkylräntan till 4.53% vilket 
också överklagades av nätägarbolagen. Även denna gång vann nätägarbolagen och 
räntan höjdes av förvaltningsrätten i Linköping till 5.85 %. Denna dom skall dock 
överklagas igen av EI. (EI, 2016). 

2.7.3 Löpande kostnader 

De löpande kostnaderna kan delas in i två delar: Påverkbara och ej påverkbara 
kostnader. De påverkbara kostnaderna innefattar exempelvis: 

§ Drift och underhåll. 
§ Kundspecifika kostnader för beräkningar, mätningar samt rapporteringar. 

(Werther, 2009, s. 29).  
 
De ej påverkbara kostnaderna utgörs av: 

§  Förluster i nätet. 
§ Abonnemangskostnader till angränsande och överliggande nät. 
§ Anslutningskostnader till angränsande och överliggande nät.  
§ Inmatningsersättning till produktionsanläggningar. 
§ Myndighetsavgifter.  

(Eriksson,Pettersson, 2015, s. 20). 

2.7.4 Förändringar i intäktsramen till 2016-2019 

Inför denna tillsynsperiod har EI föreslagit en rad förändringar. Dessa innefattar nya 
regler och incitament för att öka effektiviteten i nätet. EI har ändrat beräkningen av 
kapitalkostnader där åldern på komponenterna i nätet nu räknas in för att kunder inte ska 
betala för redan avskrivna komponenter i nätet. Till denna tillsynsperiod sätts den 
ekonomiska livslängden till 40 år för överföringsanläggningar och 10 år för övriga 
komponenter. Avkastningen minskar med upp till 50 år för överföringsanläggningar och 
12 år för övriga komponenter vilket ska motverka att fungerande komponenter byts ut 
enkom för att de uppnått sin ekonomiska livslängd. (Eriksson, Pettersson 2015, s. 22) 

Vidare har EI skapat incitament för effektivare användning av elnät för denna 
tillsynsperiod. Tidigare har abonnemang för överliggande nät klassats som en 
opåverkbar kostnad, vilket även gäller för denna tillsynsperiod med undantaget att 
nätägarbolag får behålla en del av eventuella besparingar som kan göras med ett 
minskat maximalt effektuttag för överliggande nät. Indikatorn för detta är lastfaktorn, 
kvoten mellan medeleffekt och maximieffekten, som tas fram för nätet varje dygn. 
Detta genomförs genom att effektuttagen för gränspunkterna i nätet summeras ett dygn, 
därefter tas medeleffekten och maximieffekten fram för samma dygn. På så sätt blir 
lastfaktorn lika stor som om nätet bara hade haft en gränspunkt. Sett över hela dygnet 
kallas lastfaktorn för dygnsmedelfaktor. (Werther Öhling, 2015, s. 39). 
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EI har tagit fram tre stycken olika möjliga sätt för nätägare att öka lastfaktorn: 
§ En övergång till effekttariff vilket ger kunderna ett incitament att själv minska 

sitt maximala effektuttag.  
§ Laststyrning vilket innebär att kunderna minskar sin last under höglast-timmar 

vilket jämnar ut effektanvändingen. Detta kan ske både av en enskild kund eller 
aggregeras och säljas som en tjänst på energimarknaden.  

§ Lokal produktion och lagring: kunder som är producenter av el kan också 
införskaffa någon form av energilager för att förskjuta sin last och därigenom 
minska det maximala effektuttaget. (Werther Öhling, 2015, s. 40) 

Då både nätnyttan och kostnaden mot överliggande nät är delvis beroende av det 
maximala effektuttaget kan nätnyttan bli större och kostnaden lägre om användningen 
av nätet blir jämnare. För att skapa ett mervärde för elnätsbolagen så får de behålla en 
del av den eventuella kostnad de lyckas kapa med hjälp av jämnare effektanvändning. 
Hur stor andel av detta som tillfaller elnätsbolaget beror på kvoten mellan medel och 
högsta belastning. Där kvotvärdet 1 innebär att hela besparingen tillfaller elnätsbolaget 
och kvotvärdet 0 innebär att ingen del av besparingen tillfaller bolaget. (Werther 
Öhling, 2015, s. 44) 

2.7.5 Problem med nya intäktsramen 

Kostanden mot överliggande nät består av två delar, en fast abonnemangsavgift och en 
avgift för överförd effekt. Mälarenergi Elnät AB får varje år ange vilken maximal effekt 
som skall tas ut från det överliggande nätet och måste betala därefter förutsatt att 
företaget inte tar ut mer effekt. Skulle så ske får Mälarenergi Elnät AB ett påslag om 
50% betalas på all effekt som tagits ut ovanför den satta nivån. (Granath, 2017). För 
intäktsramen 2016-2019 har EI inför ett incitament för att minska kostnaden mot 
överliggande nät där en viss del av den faktiska besparingen tillfaller elnätsbolaget 
baserat på formeln:  

!! = !"!"#$%% ∙ !!"## ∙ !!"#$%%   (2) 

Där : 

§ !! anger periodens incitament med avseende på belastning. 
§ !"!"#$%% motsvarar summan av alla dygns lastfaktorer under tillsynsperioden 

dividerat med alla dygn under tillsynsperioden. 
§ !!"## = !!"#$ − !!"#$%% anger den verkliga besparingen per MWh för 

överliggande nät. 
§ !!"#$ anger kostnaden för överliggande nät samt kostnaden för inmatning av el 

under normperioden (2010-2013) dividerat med den totalt uttagna energin under 
samma period. 

§ !!"#$%% motsvarar kostnaden för överliggande nät samt kostnaden för inamtning 
av el under tillsynsperioden (2016-2019) dividerat med den totalt uttagna 
energin under samma period. 
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§ !!"#$%% är den totalt uttagna energin under tillsynsperioden (2016-2019). 
(Werther Öhling, 2015, s. 44) 

Detta incitament har dock två stora brister, dels så bygger det på kostnaden från 
normperioden och då kostnaden från överliggande nät är tätt sammankopplat med priset 
på el så innebär det att en besparing görs trots att nätet inte används effektivare förutsatt 
att elpriset sjunker. Det stora problemet är dock att modellen helt förbiser det faktum att 
även bolaget som äger det överliggande nätet har en intäktsram att förhålla sig till och 
som reglerar hur mycket de kan ta betalt av sina kunder. Detta medför att investeringar 
blir väldigt osäkra från nätbolagets sida. Antag att ett nätägarbolag gör en 
batteriinvestering den första dagen för tillsynsperioden och sparar 0.5 MW toppeffekt 
mot överliggande nät år ett. Detta kompenseras då av bolaget som äger det överliggande 
nätet då deras intäkter också är förutbestämda via elnätsregleringen så de resterande tre 
åren får nätägarbolaget betala mer per MW uttaget från överliggande nät. Utöver detta 
så skulle en stor investering som höjer dygnslastfaktorn under denna tillsynsperiod då 
ligga till grund för nästa tillsynsperiod. Detta innebär att ytterligare investeringar krävs 
för att incitamenten skall kunna utnyttjas. (Granath, 2017). 

Även kapitalbasen är problematisk då den bygger på normvärden som tillhandahålls av 
EI. Dessa ligger sedan som grund för det kapital som skall investeras totalt för 
tillsynsperioderna. (Granath, 2017). I denna lista finns dock batterier inte med (EI, 
2016) vilket omöjliggör en eventuell vinst för nätägarbolag vid investeringar i batterier 
då de inte får vara en del av kapitalbasen. (Granath, 2017). Energimarknadsinspektion 
själva har också konstaterat att den nuvarande intäktsramen inte premierar ny teknik då 
ny teknik karaktäriseras av snabbt sjunkande priser, vilket medför en risk att 
nätägarbolag riskerar att mista kostnadstäckning förutsatt att den nya tekniken kommer 
med i nästa tillsynsperiods normvärdeslista. (Öhling Werther, 2015).  Samtidigt är den 
enda finansiella risken för investeringar i komponenter som redan finns i 
normvärdeslista att värdet skulle minska, men där har trenden snarare varit den motsatta 
då värdet komponenterna skrevs upp mellan 7-14% beroende på komponent till den 
senaste normvärdeslistan. (Granath, 2017). 

2.8 Ansvarsfördelning vid nedsäkring 

Vid nybyggnation beställer byggherren kablage med tillräckligt stor överföringsförmåga 
för att möta effektbehovet i den tilltänkta byggnaden. Mälarenergi anpassar därefter sitt 
kringliggande nät efter detta med selektivitet. Vilket innebär att säkringsstorleken ökar 
uppåt i elnätet. Är säkringsbehovet i byggnaden 200 A så har Mälarenergi 250 A 
uppströms från byggnaden för att det skall finnas selektivitet i nätet och att ett elektriskt 
fel i byggnaden skall isoleras dit (Larsson, 2017). Kostnaden för kabel och schaktning 
som byggherren betalar och hamnar i slutändan hos kunden. Kostnaden för detta även 
den reglerad enligt EI:s normvärdeslista (Sjöberg, 2017). Om en nedsäkring genom 
batterianvändning sker direkt vid nybyggnation så anpassas nätet därefter och det 
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innebär att det är slutkunden som får ta risken då nätet anpassats för en nivå som är 
lägre än kundernas faktiska maximala effektbehov (Granath, 2017). 

	  



	

24 
	

3. Metod 
En litteraturstudie har genomförts för att undersöka och redogöra för de olika tekniska 
komponenterna som nämnts i syftet. Fokus i litteraturstudien har legat på samspelet 
mellan batterier och det elektriska nätet. Den juridiska situationen har även undersökts, 
framförallt genom Energimarknadsinspektionens rapporter då det är den myndighet som 
ansvarar för övervakandet av den svenska energimarknaden.  

För att undersöka hur solceller, batterier och elbilsladdare bäst skall regleras, samt hur 
effektuttaget förändras vid användning av dessa har en modell tagits fram i 
programvaran MATLAB/Simulink. Modellen bygger på MATLAB/Simulink:s 
inbyggda modell power_microgrid, modellen har dock byggts om för att bättre 
avspegla ett bostadshus med tidigare nämnda komponenter. 

3.1 Systembeskrivning 

3.1.1 Beståndsdelar 

Modellen består av olika delar där den första delen är en representation över ett elnät 
och mer bestämt en nätstation som går in i en modellrepresentation för en BRF. Denna 
BRF antas ha motorvärmare, garage, tvättstugor, hiss och fjärrvärmepumpar samt 50 
lägenheter och allt detta representeras av ett block i modellen. Till BRF:n finns tre 
stycken 3,7 kW elbilsladdare inkopplade som då har en sammanslagen effekt på 
11,1 kW, dessa representeras av två block: ett för uppladdning och ett för urladdning 
beroende på om V1G- eller V2G-laddarre skall simuleras. Utöver detta finns det även 
solceller på taket som ger en maximal uteffekt på 25 kW, representerat som ett block i 
modellen för BRF:n. Avslutningsvis så finns det även ett stationärt batteri inkopplat i 
BRF:n för att minska den maximalt uttagna effekten och batteriet laddas upp när 
elbehovet i BRF:n är mindre än vad solcellerna producerar. Storleken på det stationära 
batteriet tas fram empiriskt under simuleringens gång för att hitta den batteristorlek som 
kan kapa så mycket effekttoppar som möjligt utan att det stationära batteriet blir 
orealistiskt stort. Även det stationära batteriet är ett block i modellen för BRF:n. 

3.1.2 Elnät 

Modellen har en tre-fas spänningskälla som representerar ett starkt nät och levererar 
24 kV in i system. Spänningskällan är inkopplad i en 24/10 kV transformator som följs 
av ett kabelblock som representerar 100 meter kabel. Därefter kommer en 10 kV/230 V 
enfas-transformator som transformerar ner spänningen till 230 V som är svensk 
standard för fasspänning. 10 kV/230 V transformatorn är även den juridiska gräns i 
modellen som dras vid kollektivmätning, se figur 3. 

Figur 6 innehåller representationen av elnätet i modellen där spänningen transformeras 
ner från 24 kV trefas till 230 V enfas. I Sverige är standarden trefas men valet att 
simulera i enfas är en förenkling som är gjord då elbilsladdarna är i enfas och ett 
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enfassystem förenklar modellbygget. RLC-lasterna i figur 6 används för att eliminera 
fas b för att sedan använda spänningsskillnaden mellan fas a och c som en fas in i 
transformatorn vid BRF:n.  

 

Figur 6: Elnät och transformatorer. 

3.1.3 Bostadsrättsföreningen 

Nätrepresenationen slutar efter enfas-transformatorn, där kommer 
bostadsrättsföreningen vilket är representerat som ett eget microgrid med solceller, ett 
stationärt batteri, elektrisk last från lägenheterna samt fastigheten och elbilsladdare. 

Figur 7 visar representationen av bostadsrättsföreningen som börjar vid enfas-
transformatorn. 

 

Figur 7: Bostadsrättsföreningen, modellerat som ett microgrid med solceller, batteri, 
elbilsladdare och elektrisk last. 

Elbilsladdarna har modellerats som två enheter, en för uppladdning av elbilar och en för 
urladdning av elbilar. Två enheter medför att både V1G och V2G-laddare kan 
simuleras, då V1G motsvarar uppladdning och V2G både upp och urladdning så 
beroende på vad som efterfrågas i simuleringen kan urladdning tas med eller ej. 
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3.1.4 Kontrollblock elbilsladdarna 

Elbilsladdarna kontrolleras genom separata kontrollblock och styrs oberoende av 
varandra där input är konstanta strömstorlekar vilket kan ses i figur 8. 

 

Figur 8: Kontrollblock för elbilsladdarna. 

Kontrollblocken är uppbyggda med två stegfunktioner där start och stopptid anges för 
laddningen se figur 9. Dessa är inkopplade i en switch som släpper igenom 
inputsignalen för laddning och 0 för den tid där elbilsladdarna inte laddas upp eller ur 
för respektive laddare. Inputsignalen slås vid laddning sedan ihop med fasspänningen 
för att skapa en outputsignal. 

 

Figur 9: Kontrollblock för upp och urladdning med tidsstyrning. 

3.1.5 Solceller, batterier och elbilsladdare 

Komponenterna i microgriden har modellerats som AC-källor. Batterier och solceller 
levererar likström och måste ha växelriktare för att leverera växelström. Detta förbises 
dock i modellen då det förenklar modelleringen och förlusterna i kraftkomponenterna 
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antas vara så små att dom inte påverkar resultatet. I figur 10 ses representationen av 
solcellerna, batteriet och elbilsladdarna som ser likadana ut. 

 

Figur 10: Komponenterna i microgridet, modellerat som AC-källor. 

3.1.6 Insignaler solceller och last 

Insignalen till solcellen och lasten kommer från ett kontrollblock där tabellerade värden 
för last- och solcellseffekt över 24 timmar divideras med spänningen för att få fram 
strömmarna som sedan skickas in som input i solcellsblocket och lastblocket. Figur 11 
visar hur de tabellerade värdena hämtas ur look-up tables, divideras med spänningen 
och omvandlas för att fungera som insignaler till lastblocket och solcellsblocket i figur 
7. 
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Figur 11: Insignal till solceller och last. 

3.1.7 Kontrollblock batteri 

Batteriet kontrolleras av två stegfunktioner där start- och stopptid anges för laddningen. 
Kontrollblocket slår ihop start och stopptiden och signalen går in i en switch. Switchen 
ger utsignal 1 när batteriet skall ladda upp eller ur och 0 när batteriet ska vara avstängt. 
Figur 12 visar kontrollblocket som är uppbyggt på samma sätt som kontrollblocket för 
elbilsladdarna. 

Figur 12: Kontrollblock för batteriet. 

Signalen från batteriets kontrollblock går därefter in som insignal effektstyrningen av 
batteriet. I effektstyrningen jämför switchen den önskade uteffektnivån med den 
faktiska effekten i microgriden. Vid överskott av effekt laddas batteriet, vid underskott 
laddas batteriet ur. Vid insignal 0 från batterikontrollblocket är batteriet avstängt. 
Figur 13 visar effektstyrningsblock för batteriet. 
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Figur 13: Effektstyrning av batteriet. 

 

Utsignalen från effektstyrningen multipliceras med fasspänningen och blir insignal till 
batterienheten i microgriden. Figur 14 visar hela batterikontrollen i modellen med 
insignal, effektstyrningsblock och utsignal. 

 

Figur 13: Effektstyrning för batteriet. 

3.1.8 Antaganden och scenarion 

 
Valet att simulera med över en fas även fast tre-fas system är standard i Sverige beror på 
att det förenklar modellbygget betänkligt. Elbilsladdare av storleken 3.7 kW är i enfas 
vilket motiverar att även de övriga komponenterna i modellen simuleras i enfas även om 
de i verkligheten använder sig av trefas spänning.  

Syftet med simuleringarna är att hitta en styrningsstrategi för alla inblandade 
komponenter som på ett så optimalt sätt som möjligt minskar effektuttaget från nätet 
med så liten batteristorlek som möjligt.  
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Dels så undersöks vardagar då toppeffekten för privatpersoner infaller på vardagar och 
det är det som skapar problem för nätägarbolag. Detta beror på att majoriteten av 
befolkningen kommer hem från jobbet på kvällen och de aktiviteter de utför skapar en 
effekttopp. Att jämföra med helgen där människor förvisso också är hemma men 
aktiviteterna som skapar en effekttopp är mer jämnt utspridda över dygnet.   

Både vardagar på både vintern och sommaren simuleras för att utreda huruvida det finns 
ett temperaturberoende i den elektriska lasten, samt hur stor skillnaden det blir i 
solcellernas produktion och vilka implikationer det har.  

Alla värden i simuleringen är dividerade med 10 för att få simuleringen att gå enklare då 
för stora värden skapar problem för vissa block i modellen. Vidare så motsvarar 
negativa siffror dragen energi från nätet då perspektivet är från nätägaren och inte från 
kunden. 

Tiden det simuleras över är 24 timmar där varje tidssteg är en minut. Maxeffekt och 
medelvärdet för effekten kommer extraheras för att beräkna dygnsmedelfaktor med 
hjälp av MATLAB-funktionerna mean och min dock kommer eventuella spikar inte 
räknas som maxeffekt då en spik på en sekund är försumbar i verkligheten där mätaren 
mäter kWh/h. 

De scenarion som kommer undersökas är: 

1) V1G – Last mot laddning nattetid och laddning kvällstid. 
2) V2G – Last mot V2G-laddare.  
3) V1G med solceller installerat – Sommar och vinter. 
4) V1G med solceller och batteri– Sommar och vinter. 
5) V2G med solceller installerat – Sommar och vinter. 
6) V2G med solceller och batteri – Sommar och vinter. 

 
Då Mälarenergis nuvarande taxa för abonnemang över 80 A skiljer sig åt från Sala 
Hebys effekttaxa kommer båda dessa undersökas för scenario tre till sex. Dock antas det 
att all uppladdning av elbilarna sker nattetid då båda taxeringssystemeten straffar 
laddning på kvällstid. De olika maxeffekterna för de olika taxeringssystemen är dock 
endast det som faktureras och påverkar inte dygnsmedelfaktorn där det alltid är den 
faktiska maxeffekten som används för beräkningen. De olika effekttaxorna simuleras 
för att undersöka hur effektivt tidsstyrd effekttaxa är som incitament för att jämna ut 
effektuttaget jämfört med en icke tidsstyrd. 
 
Scenario ett och två fungerar som referensvärde samt för att påvisa hur endast 
elbilsladdare påverkar last och dygnsmedelfaktorn. I scenario fem och sex så kommer 
resultat för vinter tas fram först och samma batteristorlek kommer sedan appliceras på 
sommarscenariot då effektbehovet antas vara större på vintern än på sommaren. 
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För att beräkna återbetalningstiden för batteriet används effektdifferensen när batteriet 
är installerat med scenariot utan batteri. Differensen multipliceras sedan priset per kW 
för att ta fram en månadsbesparing, dessa adderas till årskostnad och därefter divideras 
investeringskostnaden med årskostnaden.  
 
Utgifterna för elbilsladdarna och solcellerna förbises då de antas vara integrerade i den 
framtida stadsdelen i fråga. Vidare så förbises även elbilsbatteriernas storlek och slitage 
då det är samspelet mellan laddaren och övriga komponenter som undersöks och inte 
hur det påverkar elbilsbatteriet. Ingen hänsyn har tagits till att alla laddare med största 
sannolikhet inte laddas samtidigt så förutbestämt och regelbundet i verkligheten som i 
simuleringen.  
 
Det stationära batteriets tekniska livslängd antas vara 10 år och effekt/lagringskapacitets 
förhållande antas vara 1:2 så ett batteri med 20 kWh kapacitet antas ha 10 kW effekt.  
 
Eventuella besparingar vid övergången från till kollektivmätning förbises då det även 
medför ökande kostnader vid intern mätning och fakturering vilket är en väldigt 
svåruppskattad kostnad och således blir även besparingen svåruppskattad. Vidare så är 
besparingen också bara gångbar för en tillsynsperiod, i teorin skulle alla Mälarenergi 
Elnäts kunder kunna gå över till kollektivmätning vilket skulle medför att avgifterna för 
kollektivmätning skulle gå upp då Mälarenergi Elnät har rätten att höja sina avgifter så 
de når taket av intäktsramen. Detta medför att även att besparingen av övergång till 
kollektivmätning blir svårare att allokera på ett korrekt sätt över hela batteriets tekniska 
livslängd då den kan minska radikalt från en tillsynsperiod till en annan samtidigt som 
batteriets tekniska livslängd sträcker sig över tre tillsynsperioder. 
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4. Data 
Datan består av förbrukningsdata för 146 lägenheter i Västerås som alla har fjärrvärme 
installerat i fastigheten och samlades in tillsammans med mätingenjörer på Mälarenergi 
från deras insamlingssystem. Mätserien var förbrukningsvärden timme för timme för 
lägenheterna och får anses vara väldigt representativa för elförbrukning i moderna 
lägenheter då de undersökta lägenheterna är byggda på 2010-talet. 

Två vardagar har valts ut slumpmässigt där summan av energiuttaget per timme i 
enheten kWh/h har summerats för alla lägenheter och därefter dividerats i antalet 
lägenheter. Detta ger effektuttaget timme för timme för en lägenhet. Detta har sedan 
multiplicerats med 50 för att representera 50 lägenheter i modellen.  

Data för lägenheternas baslast har tagits från en fastighet i Västerås med installerad hiss, 
fjärrvärme, motorvärmare samt garage som är byggd under 2010-talet i ett närliggande 
område. Datan samlades in tillsammans med mätingenjörer från Mälarenergi ur deras 
insamlingsprogram. Baslasten på sommaren uppgick till 20 kW och 25 kW på vintern 
där skillnaden antogs bero på ökat användande av fjärrvärmepumpar och motorvärmare 
på vintern. Denna bostadsrättsförening ligger i ett angränsande område till 
stationsområdet och har 50 lägenheter, vilket gör datan väldigt representativ för 
bostäder som skall byggas kring stationsområdet. 

Data för solinstrålningen hämtades från SMHI där 850 W/m2 sattes som maxgräns så 
alla solinstrålning ovan detta antogs ge maximal uteffekt från solcellerna. Ingen hänsyn 
togs till eventuella moln och mindre instrålning än 850 W/m2 motsvarar således mindre 
uteffekt än 25 kW. Upplösningen är per timme och en dag valdes för vinterhalvåret och 
sommarhalvåret. 
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5. Resultat 

5.1 Endast last vs V1G laddning nattetid och laddning kvällstid 

Första scenariot utgår från endast last och V1G-laddare där uppladdning av 
elbilsbatteriet sker både nattetid och kvällstid för att jämföra effektuttaget, medeleffekt 
samt dygnsmedelfaktor för de olika fallen. 

Ur figur 15 och tabell 2 kan det utläsas att V1G-laddare både kan höja och sänka 
dygnsmedelfaktorn beroende på vilken tid uppladdningen sker. Ur tabell 2 kan det även 
utläsas att dygnsmedelfaktorn är högre på sommaren än på vintern vid endast last.  

 

Figur 15: Uttagen effekt vid endast last, uppladdning nattetid av elbilsbatteriet samt 
uppladdning kvällstid av elbilsbatteriet. De horisontella strecken markerar de olika 

tiderna för respektive uppladdning. 

Tabell 2: Uttagen effekt, medeleffekt samt dygnsmedelfaktor för endast last sommar och 
vinter samt uppladdning kvällstid respektive uppladdning nattetid vintertid. 

Scenario 1 Endast last, 
sommar 

Endast last, 
vinter 

V1G laddning 
kvällstid 

V1G laddning 
nattetid 

Maxeffekt 34,0 kW 52,2 kW  62,7 kW 52,2 kW 
Medeleffekt 28,6 kW 38,2 kW 41,1 kW 40,3 kW 

Dygnsmedelfaktor 0,840 0,733 0,655 0,772 
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5.2 Endast last vs V2G 

Scenario två bygger på last och V2G-laddare där uppladdning sker nattetid och 
urladdning sker på kvällstid.  

Ur figur 16 och tabell 3 kan det utläsas att V2G-laddare höjer dygnsmedelfaktorn 
vintertid och sänker dygnsmedelfaktorn sommartid. Den maximalt uttagna effekten 
minskar vintertid men ökar sommartid vid användandet av V2G-laddare jämfört med 
endast last. 

 

Figur 16: Uttagen effekt för endast last jämfört med uppladdning nattetid och 
urladdning kvällstid med V2G-laddare vintertid. Tiden för uppladdning och urladdning 

representeras av de horisontella strecken. 

Tabell 3: Uttagen effekt vinter och sommar för endast last samt med V2G-laddare där 
uppladdning sker nattetid och urladdning sker kvällstid. 

Scenario 2 Endast last, vinter Endast last, sommar V2G, vinter V2G, sommar 
Maxeffekt 52,2 kW  34,0 kW 43,07 kW 38,53 kW 

Medeleffekt 38,2 kW 28,6 kW 37,83 kW 29,51 
Dygnsmedelfaktor 0,730 0,840 0,878 0,766 
 

5.3 V1G och solceller 

Scenario tre utgår från last V1G-laddare som laddas nattetid samt solceller för både 
sommar och vinter.  
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Ur tabell 4 och figur 17 kan det utläsas att dygnsmedelfaktorn blir lägre sommartid med 
V1G-laddare och solceller än vid endast last. Den uttagna medeleffekten sjunker men 
den uttagna maximala effekten ökar sett över hela dygnet på sommaren. Vid 
användning av Sala Heby Energis effekttaxa minskar den maximalt fakturerbara 
effekten sommartid även om den faktiskt uttagna maximala effekten har ökat. 
Dygnsmedelfaktorn och den uttagna medeleffekten höjs vintertid med V1G-laddare och 
solceller installerade jämfört med endast last. 

 

Figur 17: Effektuttag sommar och vinter med V1G laddare som laddas upp nattetid.  

Tabell 4: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för sommar och 
vintertid med V1G-laddare och solceller. De olika maxeffekterna anger vilken typ av 

fakturering som används. 

Scenario 3 V1G och solceller, sommar V1G och solceller, vinter 
Maxeffekt, Sala Heby Energi 25,1 kW 50,8 kW 

Maxeffekt, Mälarenergi 35,5 kW 52,2 kW 
Medeleffekt 18,5 kW 39,9 kW 

Dygnsmedelfaktor 0,521 0,764 
 

5.4 V1G, solceller samt batteri 

Scenario fyra innehåller last, V1G-laddare, solceller och batteri. V1G-laddaren laddas 
upp nattetid och batteriet skall hålla effektuttaget så litet som möjligt, både enligt 
Mälarenergis effekttaxa då fastigheten antas ha en säkring större än 63 A. Även Sala 
Heby Energis effekttaxa undersöks. Först tas resultatet för vinterhalvåret fram och 
sedan används samma batteristorlek för sommarhalvåret. 
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5.4.1 Vinter 

Ur figur 18, tabell 5 och tabell 6 kan det utläsas att Mälarenergis taxeringssystem är 
bättre ur dygnsmedelfaktor-perspektiv då dygnsmedelfaktorn är högre än Sala Heby 
Energis taxeringssystem vintertid. Vid användande av Sala Heby Energis 
taxeringssystem är den fakturerbara maximalt uttagna effekten mindre än den faktiskt 
maximalt uttagna effekten. Vid användande av Mälarenergis taxeringssystem uppstår 
dock synergi mellan kund och elnätsbolag då den maximalt uttagna effekten har 
minskat. 

 

Figur 18: Effektuttag med V1G-laddare, solceller och batterier.  Den orangea linjen 
representerar Sala Heby Energis effekttaxa där målet är att ha ett så lågt effektuttag 

som möjligt mellan 07.00-19.00. Den blå linjen markerar Mälarenergis effekttaxa där 
målet är att hålla effekten så låg som möjligt över hela dygnet. 

Tabell 5: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för de två olika 
effekttaxorna med V1G-laddare, solceller och batteri vintertid. 

Scenario 4 Mälarenergi Sala Heby Energi  
Maxeffekt  43,2 kW  38,5 kW 

Medeleffekt  42,0 kW  39,00 kW 
Dygnsmedelfaktor 0,974 0,746 

 

Tabell 6: Styrningstrategi, batteristorlek, månadsbesparing, batterikostnad samt möjlig 
nedsäkring för de två olika effekttaxorna vid V1G-laddning, solceller samt inkopplat 

batteri vintertid. 
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Uppladdning V1G 00.00-06.00  00.00-06.00 
Effektstyrning batteriet 43,1 kW 38,45 kW 

Batteristorlek 64,4 kWh 36,8 kWh 
SOC vid start 73% 30% 

Batteristyrning    
 Av:   00.00-13.30 00.00-07.00, 19.00-24.00 

På: 13.30-24.00 07.00-19.00 
Månadsbesparing/kund 528,25 SEK/månad 1235 SEK/månad 

Kostnad Batteri 306 415 SEK 175 094 SEK 
Kostnad Batteri 2020 202 216 SEK 115 552 SEK 

Möjlig nedsäkring 13 A  0 A 
 

5.4.2 Sommar 

Ur figur 19, tabell 7 och tabell 8 kan det utläsas att Mälarenergis taxeringssystem är 
bättre ur dygnsmedelfaktor-perspektiv då dygnsmedelfaktorn är avsevärt högre än för 
Sala Heby Energis taxeringssystem sommartid. Vid användande av Sala Heby Energis 
taxeringssystem är den fakturerbara maximalt uttagna effekten mindre än den faktiskt 
maximalt uttagna effekten. Vid användande av Mälarenergis taxeringssystem uppstår 
dock synergi mellan kund och elnätsbolag då den maximalt uttagna effekten har 
minskat. 

 

Figur 19: Effektuttag med V1G-laddare solceller och batterier.  Den orangea linjen 
representerar Sala Heby Energis effekttaxa där målet är att ha ett så lågt effektuttag 

som möjligt mellan 07.00-19.00. Den blå linjen markerar Mälarenergis effekttaxa där 
målet är att hålla effekten så låg som möjligt över hela dygnet. 
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Tabell 7: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för de två olika 
effekttaxorna med V1G-laddare, solceller och batteri sommartid. 

Scenario Mälarenergi Sala Heby Energi  
Maxeffekt  29,5 kW  16,5 kW 

Medeleffekt  26,6 kW  13,7 kW 
Dygnsmedelfaktor 0,900 0,384 

 

Tabell 8: Styrningstrategi, batteristorlek, månadsbesparing, batterikostnad samt möjlig 
nedsäkring för de två olika effekttaxorna vid V1G-laddning, solceller samt inkopplat 

batteri sommartid. 

 Mälarenergi Sala Heby Energi  
Uppladdning V1G 00.00-06.00  00.00-06.00 

Effektstyrning batteriet 29,5 kW 9,9kW 
Batteristorlek 64,4 kWh 36,8 
SOC vid start 85% 10% 

Batteristyrning    
Av: 06.00-16.00, 22.00-24.00 00.00-09.06, 19.00-24.00 
På: 00.00-06.00, 16.00-22.00 09.06-19.00 

Månadsbesparing/kund 351 SEK/månad 284 SEK/månad 
Kostnad Batteri 306 415 SEK 175 094 SEK 

Kostnad Batteri 2020 202 216 SEK 115 552 SEK 
Möjlig nedsäkring 8,7 A  0 A 

 

Återbetalningstid: 
§ Mälarenergi: 60,1 år.  
§ Sala Heby Energi: 21,4 år. 
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5.5 V2G och solceller 

I scenario fem simuleras last, solceller samt V2G-laddare som laddas upp på natten och 
laddas ur på kvällen för både sommar och vinter.  

Ur figur 20 och tabell 9 kan det utläsas att dygnsmedelfaktorn är högre vintertid än 
sommartid vid användandet av V2G-laddare och solceller jämfört med endast last. Även 
den uttagna maxeffekten och den uttagna medeleffekten är lägre sommartid jämfört med 
vintertid. Maximalt uttagna effekten och uttagna medeleffekten är mindre för detta 
scenario både sommar- och vintertid än vid fallet med endast last. 

 

Figur 20: Effektuttag sommar och vinter med V2G-laddare. Uppladdning sker nattetid 
och urladdning sker kvällstid. 

Tabell 9: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för sommar och 
vintertid med V2G-laddare och solceller. De olika maxeffekterna anger vilken typ av 

fakturering som används. 

Scenario 5 V2G och solceller, sommar V2G och solceller, vinter 
Maxeffekt, Sala Heby Energi 16,3 kW 40,3 kW 

Maxeffekt, Mälarenergi 35,8 kW 42,9 kW 
Medeleffekt 15,4 kW 37,4 kW 

Dygnsmedelfaktor 0,431 0,872 
 

5.6 V2G, solceller samt batteri 

Scenario sex innehåller last, V2G-laddare, solceller och batteri. V2G-laddaren laddas 
upp nattetid och laddas ur kvällstid och batteriet skall hålla effektuttaget så litet som 
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möjligt, både enligt Mälarenergis och Sala Heby Energis effekttaxa. Först tas resultatet 
för vinterhalvåret fram och sedan används samma batteristorlek för sommarhalvåret. 

5.6.1 Vinter 

Ur figur 21, tabell 10 och tabell 11 kan det utläsas att Mälarenergis taxeringssystem är 
bättre ur dygnsmedelfaktor-perspektiv då dygnsmedelfaktorn är högre än för Sala Heby 
Energis taxeringssystem vintertid. Vid användande av Sala Heby Energis 
taxeringssystem är den fakturerbara maximalt uttagna effekten mindre än den faktiskt 
maximalt uttagna effekten. Vid användande av Mälarenergis taxeringssystem uppstår 
dock synergi mellan kund och elnätsbolag då den maximalt uttagna effekten har 
minskat. 

 

Figur 21: Effektuttag med V2G-laddare, solceller och batterier.  Den blå linjen 
representerar Sala Heby Energis effekttaxa där målet är att ha ett så lågt effektuttag 

som möjligt mellan 07.00-19.00. Den orangea linjen markerar Mälarenergis effekttaxa 
där målet är att hålla effekten så låg som möjligt över hela dygnet. 

Tabell 10: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för de två olika 
effekttaxorna med V2G-laddare, solceller och batteri vintertid. 

Scenario 6 Mälarenergi Sala Heby Energi  
Maxeffekt  39,1 kW  36,5 kW 

Medeleffekt  38,7 kW  36,4 kW 
Dygnsmedelfaktor 0,991 0,8475 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tid [h]

-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

E
ff
e
kt

/1
0
 [
W

]

 

Sala Heby Energi

Mälarenergi

Uppladdning Urladdning



	

41 
	

Tabell 11: Styrningsstrategi, batteristorlek, månadsbesparing, batterikostnad samt 
möjlig nedsäkring för de två olika effekttaxorna vid V2G-laddning, solceller samt 

inkopplat batteri vintertid. 

 Mälarenergi Sala Heby Energi  
Uppladdning V2G 00.00-06.00  00.00-06.00 
Urladdning V2G 17.00-23.00 17.00-23.00 

Effektstyrning batteriet 39,07 kW 36,5kW 
Batteristorlek 32,2 kWh 27,6 kWh 
SOC vid start 90% 60% 

Batteristyrning    
Av: 08.06-16.00, 23.03-24.00 00.00-06.00, 19.00-24.00 
På: 00.00-08.06, 16.00-23.03 06.00-19.00 

Månadsbesparing/kund 225,3 SEK/månad 378 SEK/månad 
Kostnad Batteri 153 207 SEK 131 320 SEK 

Kostnad Batteri 2020 101 108 SEK 86 664 SEK 
Möjlig nedsäkring 5,55 A  0 A 

 

5.6.2 Sommar 

Ur figur 22, tabell 12 och tabell 13 kan det utläsas att Mälarenergis taxeringssystem är 
bättre ur dygnsmedelfaktor-perspektiv då dygnsmedelfaktorn är högre än för Sala Heby 
Energis taxeringssystem även sommartid. Vid användande av Sala Heby Energis 
taxeringssystem så är den fakturerbara maximalt uttagna effekten mindre än den faktiskt 
maximalt uttagna effekten. Vid användande av Mälarenergis taxeringssystem uppstår 
dock synergi mellan kund och elnätsbolag då den maximalt uttagna effekten har 
minskat. 
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Figur 22: Effektuttag med V2G-laddare solceller och batterier.  Den orangea linjen 
representerar Sala Heby Energis effekttaxa där målet är att ha ett så lågt effektuttag 

som möjligt mellan 07.00-19.00. Den blå linjen markerar Mälarenergis effekttaxa där 
målet är att hålla effekten så låg som möjligt över hela dygnet. 

Tabell 12: Uttagen maxeffekt, medeleffekt och dygnsmedelfaktor för de två olika 
effekttaxorna med V2G-laddare, solceller och batteri sommartid. 

Scenario Mälarenergi Sala Heby Energi  
Maxeffekt  31,1 kW 8,7 kW 

Medeleffekt  26,8 kW 11,8 kW 
Dygnsmedelfaktor 0,861 0,331 

 

Tabell 13: Styrningsstrategi, batteristorlek, månadsbesparing, batterikostnad samt 
möjlig nedsäkring för de två olika effekttaxorna vid V2G-laddning, solceller samt 

inkopplat batteri sommartid. 

 Mälarenergi Sala Heby Energi  
Uppladdning V2G 00.00-06.00  00.00-06.00 
Urladdning V2G 17.00-23.00 17.00-23.00 

Effektstyrning batteriet 31,00 kW 8,65kW 
Batteristorlek 32,2 kWh 27,6 kWh 
SOC vid start 90% 50% 

Batteristyrning    
Av: 07.12-23.00 00.00-07.00 , 19.00-24.00 
På: 00.00-07.12, 23.00-24.00 07.00-19.00 

Månadsbesparing/kund 270,3 SEK/månad 228 SEK/månad 
Kostnad Batteri 153 207 SEK 131 320 SEK 
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Kostnad Batteri 2020 101 108 SEK 86 664 SEK 
Möjlig nedsäkring 6,66 A  0 A 

 

Återbetalningstid:  
§ Mälarenergi: 57,7 år. 
§ Sala Heby Energi: 37,7 år. 
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5.7 Dimensionerande värden 

Ur tabell 14 kan det utläsas att minskningen av maximalt uttagen effekt från endast last 
till scenariot med V2G, solceller och batteri är 12,95 kW för vinterhalvåret och 2,86 kW 
för sommarhalvåret. För V1G, solceller och batteri-scenariot är motsvarande siffror 
9,031 kW samt 4,5 kW. Dygnsmedelfaktorn förbättras även för båda årstiderna för 
dessa scenarion och framförallt då på vintern.  

Tabell 14: Max- och medeleffekt samt dygnsmedelfaktor för alla olika scenarion där de 
maximala och därigenom dimensionerande värdena tagits med oavsett taxeringsform. 

 Maxeffekt Medeleffekt Dygnsmedelfaktor 
Endast last, vinter 52,2 kW 38,2 kW 0,733 

Endast last, 
sommar 

34 kW 28,6 kW 0,840 

Last och solceller, 
vinter 

52,2kW 37,2 kW 0,712 

Last och solceller, 
sommar 

32,4 kW 20,2 kW 0,624 

V1G, vinter 52,2 kW 40,3 kW 0,772 
V1G, sommar 38,5 kW 31,9 kW 0,827 
V2G, vinter 43,1 kW 37,8 kW 0,88 

V2G, sommar 38,5 kW 29,5 kW 0,766 
V1G, solceller, 

vinter 
52,2 kW 39,9 kW 0,764 

V1G, solceller, 
sommar 

35,5 kW 18,5 kW 0,521 

V2G, solceller, 
vinter 

42,9 kW 37,4 kW 0,872 

V2G, solceller, 
sommar 

35,8 kW 15,4 kW 0,431 
 

 V1G, solceller, 
batteri, vinter 

43,2 kW 42,0 kW 0,974 

V1G, solceller, 
batteri, sommar 

29,5 kW 26,6 kW 0,90 

V2G, solceller, 
batteri, vinter 

39,1 kW 38,7 kW 0,991 

V2G, solceller, 
batteri, sommar 

31,1 kW 26,8 kW 0,863 
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6. Diskussion 
En ideal reglering av solceller, elbilsladdare och batterier i flerbostadshus ser olika ut 
från fall till fall beroende på teknik och säsong men överlag så ska elbilen laddas upp på 
natten och laddas ur på kvällen. Utöver det ska batteriet användas för att klippa 
effekttoppar. För att skapa incitament för detta bör elnätsbolag införa effekttaxa över 
hela dygnet då det skapar en situation där både nätägare och kunder kan uppnå ett 
effektivare nyttjande av nätet via de synergieffekter som finns för båda parter. Utan 
effekttaxa över hela dygnet kan istället en situation uppstå där nätet nyttjas sämre då 
effektuttaget minskar under den berörda tiden för att sedan öka rejält. Denna situation 
skapar en situation där nätägare har ett stort dimensionerat nät men får betalt för ett litet 
dimensionerat nät.  

V1G- och V2G-laddare i flerbostadshus medför flera positiva effekter för nätägarbolag. 
V1G-laddare höjer dygnsmedelfaktorn vintertid och sänker den sommartid, höjningen 
är dock större än minskningen vilket medför en höjd dygnsmedelfaktor sett över hela 
året, vilket är positivt då dygnsmedelfaktorn anger hur jämnt nätet används. V2G-
laddare höjer även dygnsmedelfaktorn för hela året på samma sätt som V1G-laddare där 
värdet höjs på vintern och sänks för sommaren. V2G-laddare har även den positiva 
effekten att maxeffekten sänks i denna rapport 17,49 %. Detta öppnar upp den framtida 
möjligheten att dimensionera elnätet mindre då mindre effekt behövs, samtidigt sliter 
detta ut elbilsbatteriet fortare och därför måste elbilsägarna kompenseras därefter. 
Fördelen med att använda V2G-laddarna för att dimensionera ner nätet är att det 
primära syftet med V2G-laddarna fortfarande är att ladda upp elbilar vilket gör att 
systemnyttan för samhället i stort blir väldigt stor. Då laddarna dels elektrifierar 
vägtrafik men även bidrar till att elnätet nyttjas effektivare. Nackdelen med V1G- och 
V2G-laddare är att när de används i flerbostadshus med installerade solceller så minskar 
dygnsmedelfaktorn sett över hela året.  

Stationära batterier kan tekniskt ersätta andra investeringar i elnätet och skjuta på 
investeringar för att förstärka elnätet. Både i scenario 4 och 6 med V1G- och V2G-
laddare och batterier minskar den maximalt uttagna effekten med 17,29 respektive 
25,1 %. Vidare så skulle installerade batterier även höja dygnsmedelfaktorn vilket 
medför att den eventuella besparing som görs tillfaller nätägarbolaget under en 
tillsynsperiod. För ett nätägarbolag finns det trots detta en rad problem som i praktiken 
gör en investering i stationära batterier ogenomförbar. Batterier är fortfarande väldigt 
dyra och även om priset förväntas sjunka i snabb takt så kan i princip samma effekter 
uppnås av en V2G-laddare. Vidare är lagstiftningen utformad på så sätt att investeringar 
i batterier medför en stor osäkerhet kring ägandet och driftsättningen av batteriet. Det 
absolut största hindret för nätägarbolag att investera i batterier är dock att de inte är en 
del av normvärdeslistan från EI och därigenom inte får tas upp i intäktsramen vilket 
medför att nätägare inte får avkastning på investeringen. I praktiken innebär detta att 
även om en nätstation närmar sig märkeffekt så är det alltid bättre att köpa en ny större 
nätstation än att investera i ett batteri då man får avkastning på en ny nätstation men inte 
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på ett batterilager. Detta medför att det finns en teknisk potential men inte en praktisk 
potential att skjuta på andra investeringar via investeringar i batterilager. 

För att öka investeringar i batterier och elbilsladdare och möjliggöra en ideal 
växelverkan måste en rad nya roller växa fram på marknaden. Först och främst måste 
lagstiftningen och lagtolkningarna kring dessa frågor förenklas. Elnätsbolag måste få 
äga och använda batterier i sina nät utan att detta betraktas som elhandel och batterier 
måste ingå i EIs normvärdeslista. Vidare måste dubbelbeskattningen och lagtolkningen 
att upp- och urladdning av ett batteri är jämställt med produktion och handel av el 
försvinna. Skall synergieffekterna av användningen av batteri komma samhället till 
gagns måste nätägarbolag ses som mer än bara avsändare av effekt och tillåtas äga eller 
samäga batterier hos och med sina kunder. Även den juridiska frågan kring 
V2G-laddare måste utredas då ett elbilsbatteri kan ses som ett rullande batteri och 
upp- och urladdning av detta också kan tolkas som produktion och handel av el.  
Aggregering av flexibilitetstjänster och nätnyttor har idag inte juridisk rätt till mer 
ersättning än värdet av minskade kostnader mot överliggande nät, vilket tillsammans 
med dubbelbeskattning effektivt dödar den marknaden. För att öka aggregeringen av 
flexibilitetstjänster måste detta förändras så att aggregatorer får betalt efter 
marknadsprincipen om tillgång och efterfråga snarare än ett förutbestämt normvärde. 
Vidare så skulle även en rejäl minskning av minsta möjliga bud på reglermarknaden för 
el vara positivt ur ett flexibilitetstjänstperspektiv då dagens minsta bud om 5 respektive 
10 MW kräver väldigt stor aggregering, framförallt om bara en del av batteriet används 
för en sådan tjänst. 

Vidare måste en teknisk roll växa fram där hela system för växelverkan mellan dessa 
tekniker. I dagsläget finns ingen hel teknisk lösning för storskalig implementation vilket 
krävs för att göra skillnad på elnätet. Pilotprojekt har visat sig fungera väl och 
framförallt då likströmsnät med fler ihopkopplade hus vilket i högst gångbart för 
BRF:er, vidare så går utvecklingen mot mindre DC-laddare för elbilar. Detta gör att i 
framtiden kommer det förmodligen finnas leverantörer av hela tekniska lösningar som 
kan implementeras storskaligt. 

Avslutningsvis måste en affärsmässig roll växa fram. Nätägarbolag måste gå över till 
effekttaxa men även ta fram nya typer av avtal där ersättning ges till de som upplåter 
sina elbilar till att användas för att minska effektuttaget. Aggregatorer måste också ta 
fram affärsmodeller som fungerar för de förutsättningar som råder i Sverige. 
Framtagandet av nya affärsmodeller är dock i högsta grad beroende av lagstiftningen 
som i dagsläget gör det väldigt svårt att hitta en affärsmodell som fungerar.  
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7. Slutsatser 
Både stationära batterier och V2G-laddare kan minska det framtida maximala 
effektbehovet i flerbostadshus. Vid ett införande av en effekttaxa över hela dygnet finns 
det dessutom möjligheter att det effektivare användandet av effekt kommer både 
nätägarbolag och slutkund till handa. Det finns dock en rad hinder att överkomma för att 
nå dit, dels så är juridiken kring batterier allt för fientlig mot batterilagring med 
komplicerade ägarförhållanden och dubbelbeskattning. Det saknas också teknik i 
dagsläget för storskalig implementation på kommersiell skala. Vidare så måste nya 
affärsmodeller tas fram för att möjliggöra synergieffekter på ett kommersiellt sätt. Rent 
tekniskt finns det potential att skjuta upp investeringar för elnätsbolag genom 
investeringar i batterilager men i praktiken är potentialen i dagsläget i princip obefintlig.  
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