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I 

 

Sammanfattning 
 

Dagens elnät genomgår en modernisering där en ökad andel förnyelsebara energikällor 

installeras och utvecklingen går mot ett smartare elnät. För att möjliggöra en full avveckling av 

fossil energi och kärnkraft krävs att de nya energikällorna presterar med samma tillförlitlighet 

som fossil energi och kärnkraft. Energilager komma att få en stor roll i denna avveckling, dels 

som ett system för att minska förluster vid överproduktion men också för att göra elnätet mer 

tillförlitligt och mer flexibelt.  

Arbetet har utförts med avsikt att lokalisera vilka användningsområden energilager kan komma 

att ha i framtiden samt vilka fördelar och nackdelar som uppstår. Det har också utförts 

undersökningar över olika batteritekniker samt vilket som ses som framtidens batteri.  

I detta arbete har simuleringar utförts inom applikationsområdet lastförskjutning på hushåll och 

nätstationer med installerade energilager. Simuleringarna över hushåll har också utförts både 

med och utan installerade solpaneler. Data som använts vid simuleringar har tagits från Hållbara 

Ålidhem, nätstationerna Masten, Ön norra, Tomten samt Valfisken. Data har också tagits från 

fyra olika villor i Umeå och tillsammans agerat som ett medel vid beräkningar av ekonomiska 

kalkyler vid installation av energilager. 

Arbetet presenterar också ett teoretiskt avsnitt, en diskussion samt exempel på dimensionering 

av energilager tillsammans med solpaneler, vilka stöd och bidrag som kan sökas samt vilka 

regler och ramverk som gäller för energilager.  

Simuleringarna pekar på att oavsett vilken storlek energilagret har vad gäller effekt och 

kapacitet kan alltid en förbättring göras, förutsatt en god reglering. Förbättringarna motsvarar i 

detta fall minskad toppeffekt som köps av elnätet. Simuleringarna pekar också på att de högsta 

effekttoppar som finns i hushåll och nätstationer kan minskas med energilagrets maxeffekt, 

förutsatt att reglering samt energilagrets kapacitet är optimerad.  Den viktigaste faktorn för att 

ett energilager ska prestera optimalt anses, efter simuleringarna, vara regleringen av upp- och 

urladdning för batteripaketet. 

Arbetets ekonomiska kalkyler visar att det i dagsläget inte finns en ekonomisk nytta för 

hushållskunder att investera i ett energilager, men presenterar också scenarion där ett 

energilager har en ekonomisk nytta över sin livstid.  
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Abstract 
 

The present powergrid is currently undergoing a modernization, developing into a smarter grid 

with more and more renewable energy sources being connected every day. To successfully 

manage to fully liquidate the use of fossil energy and nuclear power, it’s demanded by their 

successors to keep the same reliability and capacity. Energy storage systems can play a great 

role in enabling this transition, partially to decrease the losses on the power grid but also to 

maintain the reliability and increase the flexibility.  

This study has been conducted with the main focus on load leveling households and substations, 

but also to locate which applications an energy storage system may have in the future and 

explain the benefits and disadvantages that rises from it. This study also presents a survey on 

different kinds of battery technology and the future of batteries.  

Simulations have been carried out on load leveling with energy storage system in households 

and substations. The simulations on households have been carried out both with and without 

power input from solar panels. The data is taken from Hållbara Ålidhem, substations Masten, 

Ön norra, Tomten and Valfisken. Data from four different households in Umeå has been used 

to act as an average household to conduct economical calculations on load leveling with an 

energy storage system. 

The study also presents a theoretical chapter, discussion and examples of optimizing 

dimensions of an energy storage system with solar panels, the financial aids and the laws and 

regulations of energy storage systems.  

The simulations indicate that regardless of the size of the energy storage system improvements 

can be made, provided an efficient power control. The improvement found from the simulations 

are reduced peak-power bought from the grid, and in the real world installing an energy storage 

system would also mean decreasing electrical losses. The simulations also indicates that the 

maximal power peaks over the household or substation can be reduced with the maximum 

output power from the energy storage system, provided an efficient power control. The most 

important factor in optimizing an energy storage system is considered to be the control of input 

and output power from the batteries.  

The economical calculations indicate that in the current situation there are no economic benefits 

from investing in an energy storage system as a private householder, but the study also presents 

different scenarios where an energy storage system could have an economic benefit over its 

lifespan.  
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1. Inledning 
Avsnittet presenterar projektets bakgrund, problembeskrivning, metod, frågeställning och syfte 

som arbetet utformats från. Avgränsningar har också satts då tiden för arbetet är begränsad och 

kommer att definieras i detta avsnitt.  

1.1  Bakgrund 

Dagens elnät genomgår en modernisering där flera förnyelsebara elproduktionsanläggningar 

utvecklas och installeras på nätet. År 2014 installerades solpaneler med en sammanlagd effekt 

på 35 MWp
1i Sverige och expansionen förutspås växa [1].  Totalt installerades också 62 MWp 

vindkraft i Sverige under 2015 [2]. Samtidigt som att de förnybara energikällorna främjas har 

Svensk kärnkraft börjat en avvecklingsplan där tre reaktorer i Oskarshamn kommer att läggas 

ner år 2032, 2035 samt 2045 då det inte längre är lönsamt att producera el från kärnkraft [3]. 

De traditionella sätten att genererar el som kärnkraft, vattenkraft, fossilkraft och bioenergi styrs 

av ett centralt system och kan regleras över tid för att tillgodose el till användaren, medan el 

genererad från solpaneler och vindkraftverk är beroende av yttre faktorer som sol och vind. 

Utan ett energilager, där el som momentant inte används kan lagras, kan inte dessa anläggningar 

tillgodose användarna med el över hela dygnet under ogynnsamma förhållanden på samma sätt 

som de traditionella anläggningarna. Energilagring anses därför vara en viktig åtgärd för att 

hantera effektsituationen [4].  

Att använda sig av ett elektrokemiskt energilager är ett relativt nytt koncept. Första 

installationen gjordes i södra Kalifornien år 1988 då Southern California Edison installerade 

ett energilager på totalt 10 MWh och användes för att jämna ut lasten på delstationen Chino [5]. 

Flera olika övergripande studier har gjorts som underlag för en potentiell utveckling av 

energilager. I Tyskland har utvecklingen inom detta område kommit längst och uppåt 6000 

hushåll i Tyskland år 2013 har redan installerat ett energilager. Marknadsprognoserna pekar 

mot att energilagring kommer att öka kraftigt och år 2020 beräknas 500 000 enheter finnas i 

Tyskland [6]. Det har utvecklats en samstämmighet bland beslutsfattare och marknadsaktörer 

att smarta elnät och energilagring är kritiskt för att uppnå energieffektiv el med låga utsläpp [7].  

Batteripaket förknippas ofta med anläggningar som inte är kopplade till nätet, som till exempel 

ett backup-system. Batteripaket som kopplas till nätet i syfte att kunna användas som 

lastförskjutare är en ny applikation med många förmåner. Detta arbete skrivs i syfte att ge en 

ökad förståelse för nyttor och förmåner av att använda ett batteripaket.  

 

 

 

 

                                                      
1  p betecknar toppeffekten 
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1.2  Problembeskrivning 

I dagens elnät förekommer effekttoppar under vissa tider av dagen, oftast under 

morgontimmarna och på eftermiddagen när en stor del av befolkningen kommer hem. Detta gör 

att stora effektvariationer sker i elnätet över ett dygn.  Sett till utvecklingen på energisidan idag 

tänker allt fler personer och företag på att vara mer energieffektiva och priserna på 

mikroproduktionsanläggningar som solpaneler sjunker och blir allt vanligare. Det som tycks 

saknas är ett sätt att kunna lagra sin el under tiden den inte behövs, och sedan använda elen då 

behovet är större.  

Framtidens batterier håller idag på att utvecklas i syfte att t.ex. förse elbilar med den el som 

krävs för att matcha prestandan hos en bil som drivs av fossila bränslen. Allteftersom dessa 

batterier produceras i större skala förväntas priserna sjunka och genom utveckling i utnyttjandet 

av elnät med bl.a. effekttariffer och smarta elnät kommer batteripaket att låta kunden reglera 

när elen köps från nätet och när den används samt minska sina effekttoppar. Figur 1 visar en 

översiktlig bild av var ett energilager kan installeras i syfte att förskjuta laster från en tid på 

dagen till en annan, en djupare förklaring ges i avsnittet Laststyrning.  

 

Figur 1. Övergripande bild för användning av energilager med solpanel [8]. 
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1.3  Syfte 

Det övergripande syftet med examensarbetet är både att undersöka motverkan på de 

effekttoppar som finns på elnätet och att samtidig ge elanvändaren möjlighet att lagra sin energi 

och använda den för att minska sin toppeffekt. I examensarbetet kommer en undersökning att 

utföras över möjligheten att använda batteripaket som energilagringssystem med applikationen 

lastförskjutning i hushåll och nätstation både med och utan installerade mikroanläggningar av 

förnyelsebar el.  

1.4  Målsättning 

Målsättningen för arbetet är att svara på följande frågeställningar: 

 Hur kommer ett godtyckligt hushålls effektkurva förändras över ett dygn vid installation 

av energilagring och solpaneler? 

 Hur kommer ett godtyckligt hushålls effektkurva förändras över ett dygn vid installation 

av energilagring utan solpaneler? 

 Hur kommer en nätstations effektkurva förändras vid installation av energilagring  

 Hur ska färdiga paket utformas för maximal effektivitet? 

 Vad kommer återbetalningstiden att bli för ett energilager? 

 Hur ser regler och ramverk samt bidrag och stöd ut för ett energilager? 

Den långsiktiga målsättningen är att ge en djupare förståelse över hur ett energilager kan 

påverka effektkurvan i elnätet. Rapporten kommer också att vara ett stöd om Umeå Energi i 

framtiden ska utforma färdiga paket med solpaneler och ett energilager.  

1.5  Metod 

Avsnittet presenterar de metoder och verktyg som har använts för att svara på projektets syfte 

och frågeställning. 

Litteraturstudie 

Ett antal rapporter, internetbibliotek och böcker har använts som underlag för arbetet i en 

litteraturstudie. Källorna till informationen som hämtats för examensarbetet finns i rapportens 

litteraturförteckning.  

Intervjuer 

För att få en djupare förståelse och ge mer information för arbetet har intervjuer gjorts. En 

intervju har gjorts med Lena Ahlgren om installation om ett framtida energilager på 

Hållbara Ålidhem samt lokala solcellsanläggningar. Telefonintervjuer har gjorts med Mats 

Karlström från FerroAmp för att få en bättre uppfattning om energilager samt Imad Sarwar från 

IHS technology för att få en bild av energilagrets framtid.   

 

 

 



Examensarbete i Energiteknik 30hp  Dennis Eriksson 

 

4 

 

Data 

Data har hämtats ur Umeå Energis mätdata samt informationssystemet Digpro. Från dessa har 

timvärden tagits för solpaneler och elanvändning samt transformatordata till simuleringen. 

Datat har sedan använts i simuleringar för att analyseras och svara på arbetets frågeställning.   

Simulering 

För att svara på arbetets frågeställning har simuleringar utförts. Simuleringarna har utförts i 

Matlab-Simulink med plugin SimPowerSystems. Avsnittet Simuleringar presenterar 

uppbyggnad och genomförande av simulerings-uppställningen.  

 

1.6  Avgränsningar 

Första simuleringsuppställningen utförs över ett hushåll. Huset är fristående med ett energilager 

och kommer att simuleras både med och utan solpaneler. Regleringen görs efter hur den 

förburkardata som används ser ut och vilket beteendemönster som de boende har vad gäller 

elanvändning. Data på användning samt solpaneler kommer att tas från Umeå Energi AB för 

att få så verklighetstrogna simuleringar som möjligt. Andra simuleringsuppställningen kommer 

att utföras på en nätstation med flera elanvändare inkopplade. Nätstationen kommer att ha ett 

energilager inkopplat. Simuleringar över en nätstation med solpaneler och ett energilager 

kommer inte att undersökas då storleken på solpanelen anses behöva vara för stor för att vara 

rimlig. Simuleringar för ett större elnät kommer inte att utföras, och med detta kommer inte 

heller någon påverkan på det större nätet att undersökas. Regleringen kommer att undersökas 

för att optimera systemet men kommer inte att läggas på någon styrenhet. 
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2. Teori 
Avsnittet presenterar företaget Umeå Energi AB samt den grundläggande teorin för arbetet 

inom elnät, elkvalité, smarta elnät, batterier, hjälpkomponenter, energilager samt solpaneler. 

Avsnittet behandlar också gällande regelverk, föreskrifter och standarder för energilager samt 

vilka stöd och bidrag som finns att söka.  

2.1  Umeå Energi 

Umeå Energi AB är ett kommunalägt företag med visionen att ge kunder en enklare vardag och 

regionen en hållbar framtid. Företaget har fyra affärsområden: Energilösningar, Elnät, El och 

Bredband samt det delägda dotterbolaget BioEndev AB [9]. 

Företaget har som mål att vara klimatneutrala till år 2018, vilket innebär att de inte ska tillföra 

något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Prioriterat är därför att bidra till 

ökad avfallssortering, att i producentledet aktivt försöka eliminera produkter som inte går att 

återvinna samt att fasa ut den sista procenten spetsenergi i form av olja som idag används under 

de kallaste dagarna i kraftvärmeproduktionen [9].  

2.2  Elnät 

Det svenska elnätet består av tre olika nivåer: stamnät, regionsnät och lokalnät och visas i Figur 

2. Stamnätet håller en spänningsnivå på 400 kV har sammanlagt en sträcka på 15 000 km. Från 

stamnätet så transformeras spänningen ner till regionsnätet på 130 kV och därefter till det lokala 

nätet på 10-20 kV. Från det lokala nätet tas el till mindre industrier, hushåll och andra användare 

[10].  

Elnätet i Sverige ägs av omkring 160 företag 

där varje företag har ensamrätt att distribuera 

inom sitt geografiska område. Stamnätet ägs 

dock av det Statliga Affärsverket och 

myndigheten Svenska Kraftnät [10].  

Svenska Kraftnät har en vision att spela en 

ledande roll i utveckling av elkraft, oavsett 

vilka utmaningar och roller som krävs för att 

hålla pålitligheten samtidigt som nätet är mer 

effektivt. För tillfället gör företaget SWECO 

en undersökning åt Svenska kraftnät för att ge 

en fördjupad beskrivning avseende tekniker, 

leverantörer och realistisk bedömning av 

energilagerapplikationer på stamnätsnivå. 

Exempel på tänkbara applikationer är 

reserv/stöttning, frekvensreglering och 

mothandel [11]. 

 Figur 2. Översikt av det Svenska 

stamnätet [73] 
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2.3  Elkvalité 

Elkvalité är ett sammanfattande begrepp för att bestämma kvalitén på levererad el. Den 

viktigaste storheten i elkvalité är spänning, och enligt EIFS 2013:1 ska effektivvärdet vara högst 

244 V och lägst 207 V för en nominell spänning på 230 V [12]. Ellagen har dock en svag 

beskrivning på vad god elkvalité innebär och skriver att ”... överföring av el skall vara av god 

kvalité” enligt Ellagen 9. Kap 1§ [13]. 

Ett sätt att undersöka elkvalité är att studera avvikelser hos formkurvan, frekvensen och 

spänningssymmetrin med ett idealt elnät. Ett idealt elnät betecknar ett nät där spänningen kan 

beskrivas med en sinusformad kurva med ett exakt nominellt spänningsvärde, en exakt nominell 

frekvens samt exakt balans mellan faserna [14].  

2.3.1 Överspänningar 

Överspänning är ett begrepp som betecknar en tillfällig spänningshöjning som överstiger det 

nominella spänningsvärdet med 10 % eller mer. Dessa överspänningar orsakas oftast av in- och 

urkopplingar av större belastningar eller av fel i elnätet [14]. Enligt EIFS 2013:1 gäller, för 

referensspänningar upp till 1000 V, att det inte ska inträffa kortvariga spänningshöjningar med 

sådan varaktighet att de framgår av område C i Tabell 1. Nätägaren är skyldig att åtgärda 

spänningshöjningar enligt område B i Tabell 1 [12]. 

Tabell 1. Regler på varaktighet för överspänning [12] 

 

 

2.3.2 Underspänning  

En underspänning är ett begrepp som betecknar en minskning till 90 % eller lägre av den 

nominella spänningsnivån. Underspänning uppkommer oftast av samma anledning som 

överspänning. Många typer av elektronik är känslig mot en underspänning, t.ex. motorer kräver 

en ökad ström om effekten ska bibehållas vilket kan leda till att för mycket ström går genom 

lindningen och medför större förluster och potentiell skada [12].  

Från EIFS 2013:1 definieras regler för spänningssänkningar för nät upp till 45 kV enligt Tabell 

2. U betecknar den aktuella spänningen i % mot den nominella spänningen och t betecknar 

tidsintervallet där de uppfyller normen. Det får inte inträffa spänningssänkningar av varaktighet 

som visas i område C i Tabell 2 [12]. 
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Tabell 2. Regler på varaktighet för underspänning [12] 

 

Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga spänningssänkningar inom område B i Tabell 2 i 

den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är 

förknippade med de kortvariga spänningssänkningarna enligt EIFS 2013:1. För att kunna 

bestämma vad som är rimligt används historiska data, andra liknande nät som har samma 

förhållande samt tekniska möjligheter och kostnader [12]. 

2.3.3 Avbrott 

Ett spänningsavbrott inträffar då spänningen sjunker till 0 V eller däromkring. Ett avbrott kallas 

som kortvarigt om varaktigheten är mellan 10 ms och 90 s och långvarigt om de är längre än 

90 s. Ett längre avbrott beror oftast på att spänningskällan är urkopplad eller ett planerat 

underhåll [14]. 

Enligt EIFS 2013:1 vägs avbrotten in vid beräkning elkvalitén enligt Tabell 3. Om ett avbrott 

ligger inom de definierade områdena i Tabell 3 kommer de alltså att påverka den totala 

elkvalitén [15]. 

Tabell 3. Avbrott som används för att beräkna elkvalité [15] 
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2.3.4 Transienter 

Transienter betecknar de snabbare spänningsvariationerna. Inom elkvalité betecknar transienter 

vanligen kortvariga icke-oscillerande spänningsspikar eller kortvariga oscillerande överlagrade 

spänningsförlopp som snabbt dämpats ut [14]. I Figur 3 visas ett exempel på hur transienter kan 

se ut i en spänningskurva.  

 

Figur 3. Transienter i en spänningskurva [16] 

Per definition ska varaktigheten för positiva och negativa transienter vara mindre än 10 ms för 

att klassificeras som en transient. Transienter uppstår bl.a. vid åska, då större nät- och 

lastkopplingar görs in samt in- och urkopplingar av kondensorbatterier [14] [16]. 

Konsekvenserna av transienter kan vara apparathaveri, störning i elektroniken och styrsystem, 

driftstörningar på frekvensomriktare med flera. Kostnaden av transienter beräknas till 460 Mkr 

per år. [17] 

2.3.5 Övertoner  

En överton är en spännings- eller strömkomponent med en frekvens som är heltalsmultipel av 

standardfrekvensen 50 Hz. Tonen överlagras på den ordinarie spänning- och strömkurvan och 

beter sig som en periodiskt återkommande deformation av spänningskurvan. I dagens elnät 

uppstår framförallt övertoner av udda ordningstal som 3, 5, 7. Övertoner anges normalt som en 

procentsats av grundtonen. THD, totala harmoniska distorsionen, används som ett mått på 

avvikelsen från sinusformen. Figur 4 beskriver hur övertoner kan se ut i strömkurvan [16]. 

 

Figur 4. Exempel på övertoner i strömkurvan [16] 



Examensarbete i Energiteknik 30hp  Dennis Eriksson 

 

9 

 

Övertoner har alltid funnits i nätet men de är först de senare decennierna som de blivit så höga 

att de kan orsaka driftstörningar och skador. Orsaken till detta är en ökning av användning av 

olinjära belastningar som tyristorstyrning, frekvensomriktare och lågenergilampor [14]. 

Exempel på laster som bidrar till övertoner är statiska omriktare och ljusbågsugnar [16]. 

Vid anslutning av en olinjär belastning dras en ström som avviker från sinusformen och detta 

ger upphov till övertoner. Strömmen kommer att påverka spänningen motsvarande sin egen 

form, vilket förvränger spänningskurvans form och bidrar till ett spänningsfall. Storleken på 

spänningsfallet beror på vilken kortslutningseffekt som är aktuell [16].  

2.3.6 Spänningsosymmetri  

Den symmetriska spänningen karaktäriseras av att fasspänningarna har samma amplitud och en 

inbördes fasförskjutning är lika stor mellan alla faser. Om någon eller båda av dessa parametrar 

avviker så sägs spänningen vara osymmetrisk. En symmetrisk trefasspänning karaktäriseras av 

att alla faser har samma amplitud och fasförskjutningen är uppdelad i 120°. Figur 5 visar en 

ideal symmetrisk spänning i tre faser [16]. 

 

Figur 5. Ideal symmetri mellan tre faser [18] 

Osymmetri i högspänningsnät uppstår ofta på grund av osymmetriska motstånd, impedanser 

eller luftledningar som ger obalans, medan i lågspänningsnät orsakas osymmetri oftast av 

enfasiga laster. Det bästa sättet att åtgärda osymmetri är att balansera ut motstånd samt lasterna 

mellan faserna [16]. 
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2.4  Smarta elnät 

Smarta elnät är idag ett begrepp som inte har en tydlig och allmänt accepterad definition. Två 

olika definitioner finns där första ger en beskrivning av vilken teknologi som räknas för ett 

smart elnät och den andra beskriver vilka de problem som är i behov av en lösning [19].   

Ett exempel från den första definitionen lyder:  

”Smart grid; intelligent grid: electric power system that utilizes information exchange and 

control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators, for purposes 

such as: 

– to integrate the behavior and actions of the network users and other stakeholders, 

– to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies” [20] 

Ett exempel på den andra definitionen lyder:  

”Samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett 

kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, 

leder till minskad energianvändning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar, samt skapar 

förutsättningar för aktivare elkunder” [21] 

Smarta elnät anses vara ett brett begrep som omfattar allt från kraftelektronik och ny teknik i 

nätet till nya tjänster och produkter baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden 

och regleringsmöjligheter hos slutanvändaren [22]. 
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2.5  Batterier  

I detta avsnitt presenteras en översiktlig beskrivning av batteriteknik, de mest framstående 

typerna av batterier samt en diskussion angående valet av batteriertyp som kan användas i ett 

energilager.  Nickel-kadmiumbatterier presenteras inte då de är förbjudna i Europa förutom vid 

användning i medicinsk utrustning samt nödsystem [23]. 

2.5.1 Batteriteknik 

Ett batteri är en anordning som kan omvandla elektrisk energi till kemisk energi, och sedan 

konvertera tillbaka den kemiska energin till elektricitet med hjälp av elektrokemi. För att kunna 

uppnå dessa egenskaper behövs tre huvudkomponenter: terminaler av kemiska material, katod 

och anod (elektroder) samt en elektrolyt. Figur 6 visar en översiktlig bild av hur dessa 

komponenter är sammansatta [24]. 

 

Figur 6. Översiktlig beskrivning av ett generellt batteris komponenter [25] 

För att en få en ström ur en battericell behövs flera simultana reaktioner. Det sker en oxiderande 

reaktion i anoden, vilket betyder att materialet i anoden släpper elektroner genom terminalerna. 

Samtidigt sker en reduktionsreaktion i katoden som tar emot de inkommande elektronerna och 

binder dessa. Elektrolyten används som kontakt mellan anod och katod och på så sätt kan den 

kemiska potentialen utjämnas mellan terminalerna och konvertera kemisk energi till elektrisk 

energi. Mellan elektrolyten, anod och katod läggs en separator som absorberar elektrolyten och 

på så vis separeras anod och katod. Reaktionerna sker simultant och genom detta kan jonerna 

gå över elektrolyten och frigöra en ström av elektroner över lasten. Processen för att ladda upp 

en battericell sker på samma sätt fast bakvänt, en extern ström läggs på terminalerna och de 

reducerande och oxiderande reaktionerna sker på motsatt håll  [24]. 
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Ett batteri består av flera olika elektrokemiska celler som är sammankopplade i serie eller 

parallellt för att kunna tillgodose den spänning och kapacitet som önskas. I varje cell sker den 

beskrivna reaktionen och genom att koppla ihop flera celler kan en större spänning och kapacitet 

uppnås. Genom att sammanlänka elektrolyten över alla celler sker reduktion och oxidation i 

samverkan mellan alla celler vilket leder till en större potential vilket medför att fler elektroner 

kan färdas genom terminalen [25].  

2.5.2 Blybaserade batterier 

Bly- och syrabaserade batterier uppfanns år 1859 av den franska fysikern Gaston Planté och var 

det första batterier som var laddningsbart. Batteriet är uppbyggt av två blylegeringar och 

svavelsyra som elektrolyt. Blybatterier är ett pålitligt batteri som även har bra kapacitet för sitt 

pris. Blybatterier är tunga och har en sämre hållbarhet vid full urladdning än t.ex. litium batterier 

[26]. Blybatterier är de batterier som tillverkats under längst tid och har en optimerad 

produktion vilket gör att kvantiteten av antalet batterier blir större och priserna lägre. Trots att 

de har en förhållandevis låg specifik energi och specifik effekt, kort livstid och innehåller gifter 

så fortsätter blybatterier att vara ett populärt val för installation av batterier. Omkring 35 MW 

blybatterier finns installerade i världen för olika elektriska applikationer [27]. 

Det konstrueras två olika typer av blybatterier; startbatterier och djupurladdningsbatterier. 

Startbatterierna används för att skicka en större mängd ström under en kort tid medan 

djupurladdningsbatterier motsatt används för att skicka mindre mängder ström över en längre 

tid. Strukturen på dessa batterier skiljer sig åt. Startbatterier har en lägre inre resistans vilket 

uppnås genom att sätta in flera ledningsplattor i batteriet för att få en maximal area strömmen 

kan färdas på och på så sätt kan batteriet ge en större ström. Djupurladdningsbatterier 

konstrueras genom att använda tjockare ledningsplattor för att öka den inre resistansen i 

batterier. Figur 7 visar en schematisk bild över hur de två batterierna konstrueras [26]. 

 

 

Figur 7. Från vänster, schematisk bild av startbatteri och djupurladdningsbatteri [26] 
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De två batterityperna har, som beskrivits, olika egenskaper vad gäller antalet cykler de kan 

genomgå under en livslängd. Tabell 4 visar genomsnittligt antal cykler de båda batterierna kan 

göra vid tre olika grader av urladdning.  

Tabell 4. Prestation vid urladdning av start- och djuprurladdningsbatterier [26] 

 

En full urladdning av startbatterier innebär att kapaciteten minskar och därför används 

blybatterier oftast som startbatterier i t.ex. bilar. Beroende på hur stor urladdning som görs på 

batteriet beräknas kapaciteten på laddning och urladdning till 200-300 cykler. Anledningen att 

batteriet har en relativt kort livstid är att det bildas korrosion i elektroden vid en större 

urladdning  [26]. Blybatterier har under sin livscykel en beräknad utsläppsnivå på 

5 till 7 kg CO2 − ekvivalenter MJ kapacitet⁄  [28]. 

2.5.3 Litium-jonbatterier 

Litium-jonbatterier introducerades kommersiellt av Sony under tidigt 1990-tal [25]. Litium-

jonbatteriet, eller Li-Ionbatterier, består av en negativ grafitelektrod, en positivoxiderande- 

metallsyreelektrod, en organisk elektrolyt med litiumjoner samt en separator. Vid upp- och 

urladdning färdas litiumjonerna mellan de två elektroderna enligt Figur 8 [27]. 

 

Figur 8. Schematisk beskrivning över komponenter och elektronflöde i Li-Ion batterier [27] 

Li-Ionbatterier har en bättre prestanda vad gäller specifik effekt och specifik energi än andra 

batterier. Anledningen till detta är dess molekylärvikt, cellradie och cellpotential. En jämförelse 

av olika typer av batterier med avseende på specifik effekt och specifik energi redogörs i Figur 

9 [27]. 
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Figur 9. Jämförelse av specifik effekt och specifik energi för olika typer av batterier [25] 

 

Den tekniska karaktären hos ett Li-Ionbatteri är beroende av vilka material som används i 

elektroden och elektrolyten men generellt ger battericellerna en nominell spänning på 3.7 V. 

Spänningsvärdet står sig högt mot de andra batterierna och det medför att det behövs mindre 

antal celler än t.ex. blybatterier för att få samma effekt [27]. Ett Li-Ionbatteri beräknas ha en 

livslängd på 10-15 år. Denna uppskattning bygger på att batteriet uppskattas kunna ha 2000 - 

3000 upp- och urladdningscykler med en verkningsgrad på 85 – 95 % 2. Livslängden är också 

beroende på djupet av urladdning [29]. 

Li-Ionbatterier har i och med sin korta kommersiella livstid en mindre utvecklad teknologi 

jämfört med t.ex. blybatterier och används mest i mindre elektronisk utrustning. Intresset för 

användning av Li-Ionbatterier i större anläggningar startade under 1970-talet, och utvecklingen 

av batteriets teknik för applikation på bl.a. elbilar har gjort att potentialen för industriell 

användning har ökat. [27]  

 

Flera större anläggningar med Li-Ionbatterier har byggts i USA med olika syften. En av de 

största installerades i Elkins, West Virginia med syfte att lastförskjuta och har en toppeffekt på 

32 MW. En annan anläggning är byggd i Kalifornien i syfte att hålla spänningen och att öka 

systempålitligheten samt systemkapaciteten. Anläggningen har en inbyggd toppeffekt på 8 MW 

och en total lagringskapacitet på 32 MWh [27]. Figur 10 visar en karta över planerade och 

byggda energilager av litiumjonbatterier i USA år 2009.  

 

                                                      
2 Värdet på antal cykler varierar beroende på källa. [29] säger 2000-3000 cykler medan [72] säger 7000 cykler.  
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Figur 10. Karta över planerade och befintliga Li-Ion batterilager i USA 2009 [27] 

Det finns också miljömässiga nackdelar med Li-Ionbatterier, och de innehållande nickel och 

kobolt är de som ger den största miljömässiga påverkan. Generellt sker den största miljömässiga 

påverkan i batteriets produktionsprocess. I Tabell 5 visas utsläppen av vikten 

koldioxidekvivalenter per kWh under livscykeln hos tre olika typer av Li-Ion batteri [30].  

Tabell 5. Utsläpp för olika Li-Ion batterier under sin livscykel [30] 

Batterityp LiMnO2 Li-NCM LiFePO4 Medel 

kg CO2-ekv 

/kWhb 

63.4 121 151 112 

Notera: Värdet kWhb står för lagringskapaciteten hos batteriet och inte för den energi som avges från batteriet 

under sin livscykel 
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2.5.4 Natriumbaserade batterier 

Natriumbaserade batterier kallas ofta för högtemperaturbatterier. Anledningen är att 

elektroderna i batteriet är smälta till flytande form vid en hög temperatur. Funktionen och 

konstruktionen är lik ett klassiskt batteri men det finns också likheter med ett termiskt 

energilager. Det finns två olika typer av natriumbaserade batterier, natrium-svavel och natrium-

nickelklorid. Natrium-svavelbatteriet används i större utsträckning och i Figur 11 redogörs för 

strukturen på komponenter och flödet av joner i ett natrium-svavelbatteri [27]. 

 

 

Figur 11. Schematisk bild av komponenter och jonflöde hos ett natriumbaserat batteri [25] 

Natrium-svavelbatterier (NAS) är uppbyggda med en smältnatriumnegativ-elektrod 

kombinerat med en β-aluminiumoxid tub (β-tub), en solid keramisk elektrolyt och en 

smältsvavelpositiv-elektrod. β-tuben har en hög jonisk konduktivitet som möjliggör transport 

av natriumjoner. De positivt laddade natriumjonerna flödar genom β-tuben till svavelelektroden 

och bildar natriumpolysulfid. Flödet av natriumjoner ger upphov till en potential över 

batteriet [25]. För att natriumjonerna ska kunna förflyttas i batteriet krävs en temperatur mellan 

300° och 360°C. NAS-batterier har en verkningsgrad på 70-90 % beroende på last. 

Demonstrationer har gjorts på att laster som används för att hålla elektroderna smälta t.ex. under 

transport också medför en lägre effekt och verkningsgrad [27].  

 

NAS-batterier var tänkt att vara det primära batteriet för elbilar, men ett NAS-batteri kräver att 

de hålls vid drifttemperatur (ca 300 °C) vid transport och förvaring. Detta tillsammans med 

säkerhetsföreskrifter för transport av natrium och frätande svavel vid denna temperatur gjorde 

att batteriet stötte på stora problem vid transporter och inte fick det genomslag som först 

förutspåddes [31]. NAS-batterier är officiellt kategoriserade som kommersiella men anses 

fortfarande vara i utvecklingsstadiet [27]. Flera anläggningar av energilager har byggts med 

NAS batterier, framförallt i Japan. Den största anläggningen har en total effekt på 80 MW och 

är byggd i samband med Noshiros termiska värmeverk i norra Japan [32]. En installerad 

anläggning av NAS batterier på totalt 2 MW hos företaget Mitsubishi Materials Corporation 

tog eld den 21a september 2011 [33]. Incidenten väckte frågor om mogenheten av teknologin 

inom NAS batterier, trots detta ökar tilliten till användning av NAS batterier som framtida 

energilager i Japan [27]. 
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2.5.5 Reduktion-Oxidations flödesbatterier 

Reduktion-Oxidations flödesbatteriet, ofta förkortat Red-Ox eller flödesbatteri, skiljer sig från 

andra batterier genom att elektrolyten förvaras i tankar skiljt från elektroderna. Figur 12 visar 

en översiktlig bild av ett flödesbatteris komponenter och struktur [27]. 

 

 

Figur 12. Schematisk bild av ett Red-Ox batteris komponenter [25] 

Fördelarna hos ett flödesbatteri är att enkelheten i elektrodernas reaktion skiljer sig från ett 

konventionellt batteri med t.ex. fasövergångar och elektrolytdegradering. Dess mest attraktiva 

egenskap är att effekten och kapaciteten i batteriet inte är sammankopplade och battericellen är 

belägen separat från elektrolyttankar och pumpar, om kapaciteten ska ökas tillsätts endast mer 

elektrolyt-sammansättningen genom att pumpa mer eller öka koncentrationen hos elektrolyten 

samt om effekten ska ökas tillsätts fler celler i batteriet. Detta ger batteriet en förmånlig 

flexibilitet vid användning som energilager [25].  

En anledning till att flödesbatterier, trots sina fördelar, har blivit begränsade är att det har byggts 

få anläggningar. Delvis på grund av kostnad- och konstruktionssvårigheter men också att andra 

typer av batterier som t.ex. Li-Ionbatterier har haft fördelen av att portabel elektronik har 

utvecklats där inte flödesbatterier kan användas. Det finns också nackdelar i driften av ett 

flödesbatteri, då de behövs pumpar, sensorer, tankar med elektrolyt samt flödesreglering vilket 

gör driften mer svårhanterlig än t.ex. Li-Ionbatterier [25] [27]. 

Det har gjorts projekt med vanadium-flödesbatterier sedan 1970-talet då NASA började arbeta 

med att konstruera denna typ av batteri [27]. Flera demonstrationer med positiva resultat har 

gjorts för att bevisa batteriets kompatibilitet med solpaneler, vindkraft, lastförskjutning samt 

elkvalité. På grund av dess kostnads- och konstruktionssvårigheter anses batteriet passa system 

med en effekt på 100 kW – 10MW [34]. 
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2.5.6 Valet av batterier för energilager 

Två huvudsakliga frågor ställs då olika sorters bakterietekniker i energilager diskuteras:   

– Vad förväntas av ett energilager i framtiden?  

– Vilken roll kommer energilagret att ha i framtiden? 

För att ett energilager ska bli aktuellt krävs att det uppfyller vissa kriterier. De främsta 

kriterierna är låg installationskostnad, kort återbetalningstid, hög pålitlighet och prestanda, lång 

livscykel och en hög effektivitet. Drift och underhållskostnader är också en viktig punkt som 

ofta knyts till livstid och hållbarheten hos ett energilager. Till sist måste energilagret också ge 

en vinst efter en kortare tidsperiod för att öka den ekonomiska slagkraften. Mogenheten av 

tekniken för batteriet är en viktig aspekt, då vissa batterier använts under en längre tid och har 

en optimerad produktion och en känd hållbarhet och pålitlighet medan andra är i 

utvecklingsstadiet och dessa kriterier ännu inte uppfyllts.  Figur 13 visar mogenheten av 

utvecklingen hos olika batterier år 2013 där den vänstra änden av pilen motsvarar dagens 

utveckling och högra sidan motsvarar estimerad utveckling till 2020.  

 

Figur 13. Översikt av mogenheten i utvecklingen hos olika batterier [27] 

 

En annan aspekt av energilager är dess skalbarhet. Skalbarheten är ett mått på hur priset varierar 

per lagringskapacitet när enhetsstorleken blir större. Olika teknologier visar skillnader i 

skalbarheten. Figur 14 anger hur skalbarheten ser ut för batterier vid olika storlek på 

anläggningar.  
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Figur 14. Skalbarheten för olika sorters batterier i $/MWh [35] 

För att kunna reda ut vilken typ av anläggning som är förmånlig behövs också mer resultat från 

provanläggningar. Flera anläggningar har byggts med energilager för olika applikationer där de 

flesta använder sig av Li-Ionbatterier. En typ av batterier som till exempel flödesbatterier kan 

vara minst lika bra inom vissa applikationer för energilager men blir lidande av att andra 

batteritekniker har en högre mogenhetsgrad tack vare att de har användningsområden utanför 

fältet med energilager. En annan viktig aspekt är miljöaspekten. Genom att undersöka olika 

batteriers utsläpp, livslängd, antal cykler, toxicitet samt återvinning ges miljöaspekten. Figur 15 

anger mängden utsläpp beroende på antal cykler för olika typer av batterier [36].  

 

Figur 15. Utsläpp av kg CO2-ekvivalenter/MWhd kapacitet beroende på antal cykler för olika batterier [36] 
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2.5.7 Sammanfattning över olika batteritekniker 

De olika batteriteknikerna bygger i grund och botten på samma konstruktion och tanke men 

skiljer sig på ett tekniskt plan. En mer övergripande jämförelse av tekniska egenskaper hos 

dagens olika batteritekniker presenteras i Tabell 6. Enligt presenterade data ges att Li-Ion 

batterier av typ LiFePO4 idag har de bästa tekniska förutsättningarna för att användas i ett 

energilager både i avseende på Wh/kg, cellspänning och cykelverkningsgrad. Däremot har de 

natriumbaserade batterierna den längsta beräknade livstiden väljs ofta bort på grund av dess 

höga drifttemperaturer.   

Tabell 6. Jämförelse mellan de vanligaste batteriteknikerna [27]  [37]  [38] 

 Blybaserade 

djupcykel 

Natriumbaserade Red-Ox Flöde 

ZnBr 

Li-Ion 

LiFePO4 

Wh/kg 30-50 80 – 140  20 – 45 90 – 120 

Livstid (år) 3 – 15   12 – 20  5 – 10  8 – 15  

Cellspänning 2 V 2 V 1,85 V 3,6 V 

Drifttemperatur -20 – 50 °C 300 – 360 °C -5 – 55 °C -20 – 60 °C 

Cykel- 

verkningsgrad 

70 – 80 % 70 – 90 %  60 – 65 %  85 – 92 % 

 

Från Figur 13 ges en prognos på utvecklingen i mogenheten hos olika batteritekniker och pekar 

på att Li-Ion batterier ännu inte har nått sin fulla potential. Den största utvecklingen förutspås 

ske i flödesbatteriets tekniska mogenhet, medan blybatterier anses ha nått sin fulla potential. 

Natriumbaserade batterier anses ha en kommersiell status men förutspås få en högre 

teknikmogenhet. Kapitlet Energilagrets framtid ger en mer djupgående prognos över vilket 

batteri som anses vara ledande i framtiden.  

Forskning över nya typer av material för batterier pågår, och visar på experimentell nivå att de 

tekniska egenskaperna går att förbättras jämfört med dagens batterier (se kapitlet  Aktuell 

forskning). Dessa batteritekniker måste dock förbättra flera kriterier samtidigt för att gå från 

experimentell till kommersiell nivå, och oftast behöver energidensitet, livstid, cellspänning, 

effekt, drifttemperatur och kostnader förbättras parallellt för att ge en chans för batteritekniken 

att slå sig in på marknaden.   
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2.6  Hjälpkomponenter till batterier 

För att kunna använda batterier som energilager i elnätet behövs hjälpkomponenter för att 

batteriet ska kunna leverera rätt effekt, hålla rätt temperatur samt spänning i cellerna. De 

komponenter som presenteras i detta avsnitt är växel- och likriktare, reglerings- och 

övervakningssystem samt buck-boost system.  

2.6.1 Växel- och likriktare 

För att kunna använda batterier och intermittent generering i nätet behövs en växelriktare. 

Växelriktaren sammanlänkar dessa två med elnätet genom att konvertera likström till 

växelström. Växelriktare finns i alla anläggningar av intermittent generering, t.ex. solpaneler, 

inkopplad till elnätet och har funktionen att också kunna leda ut ström till elnätet då 

produceringen är större än behovet. För att kunna använda ett batteripaket inkopplat till elnätet 

krävs en växelriktare för urladdning, men också en likriktare för uppladdning av batteriet.   

Det finns flera olika klasser av växelriktare: pulsbreddsmodulerare, modifierad sinusvåg samt 

ren sinusvåg. Pulsbreddsmoduleraren är en enklare modell där pulser av spänning ges under 

olika stora tidsintervall, med hjälp av att använda kapacitorer hålls spänningen under tiderna då 

det inte sänds pulser av spänning. Figur 16 visar ett exempel på hur styrningen av pulser ser ut 

från en pulsbreddsmodulerare  [39]. 

 

Figur 16. Exempel på hur styrning av pulser från en pulsbreddsmodulerare [39] 

Modifierad sinusvåg och ren sinusvåg är de två som används i större anläggningar. Växelriktare 

som ger en ren sinusvåg används vid inkoppling till nätet då dagens elnät är uppbyggt för rena 

sinusvågor. I Figur 17 ges ett översiktligt exempel på hur de två sinusvågorna ser ut [40].  

 

Figur 17. Exempel på spänningskurvan över en fas från växelriktare med ren sinusvåg och modifierad sinusvåg [40] 
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Likriktare används för att konvertera växelström till likström. Likriktarens huvudkomponenter 

består i trefasmodellen av dioder och en transformator med mittuttag. Genom att vända på 

växelströmmens negativa spänning ges istället en spänningskurva med endast positiva 

våghalvor. För att jämna ut våghalvorna används kondensatorer, ett exempel på hur spänningen 

ser ut från en likriktare ges ur Figur 18 [40].   

 

Figur 18. Exempel på spänning över en fas ur en likriktare [40] 

2.6.2 Regleringssystem  

Reglering krävs för att hålla batteriet på rätt temperatur och spänning. Om batteriet inte håller 

sig inom rätt intervall för dessa två parametrar kan batteriet bl.a. kortslutas, tappa 

laddfunktionen eller explodera. Det är därför viktigt att använda ett regleringssystem med 

övervakning av dessa parametrar. Regleringen har potential att öka både livslängd och 

verkningsgrad samt förebygga skador och fel i batteriet [41]. 

2.6.3 Övervakningssystem 

Ett övervakningssystem bör primärt användas för att reglera upp- och urladdningsmönstret hos 

batterier. Användningen av styrenheter med laddprofiler kopplade till batteriet förebygger 

överladdning och kan också användas för att ge information om frekvensen på nätet och effekt 

från intermittent generering i systemet [42]. 

2.6.4    Buck-Boostsystem  

Buck-Boostsystem är en DC/DC-spänningsomvandlare som kan både öka och minska 

spänningen på inkommande ström [43]. I ett energilager kan spänningen hos de sammanlänkade 

battericellerna minska och bli lägre än den spänning som råder på nätet, vilket kan leda till att 

strömmen går till laddning av batteriet istället för urladdning av batteriet. Genom att använda 

ett Buck-Boost system ökas spänningen och batteriet kan då fortsätta tillföra effekt till nätet.  
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2.7  Energilager 

I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga applikationsområdena för ett energilager; 

laststyrning, spänningsreglering, frekvensreglering och effektutjämning. Även förutsättningar 

och prognoser för energilagers framtid presenteras.  

2.7.1 Laststyrning  

En av de viktigaste möjligheterna med energilagring är laststyrning. Laststyrning har 

funktionen att förskjuta lasten från en tid till en annan. Genom att ladda upp batteriet under de 

timmar då elbehovet är lågt och sedan urladda batteriet då elbehovet är större kan toppeffekten 

minskas samtidigt som baseffekten ökar (baseffekt betecknar den effekt som ständigt finns i 

hushållet, till exempel kylskåp, och ses som det lägsta värdet i effektkurvan). Figur 19 ger en 

principiell bild över hur laststyrning kan fungera i ett hushåll. Avläsning av Figur 19 säger att 

effektkurvan utan energilager har en mindre lägsta effekt och högre toppeffekt jämfört med 

effektkurvan med energilagring. Att installera ett energilager ger med andra ord ett jämnare 

effektuttag samtidigt som samma mängd energi används [44]. 

 

 

Figur 19. Effektkurva för ett hus med och utan energilager, blå linje betecknar effektkurvan utan energilager och röd 

linje betecknar effektkurvan med energilager [45] 

2.7.2 Spänningsreglering  

En viktig aspekt i ett elnät är att spänningsnivån hålls för att undvika potentiella över- och 

underspänningar (se avsnittet Elkvalité). Idag används reglering av den reaktiva effekten för att 

reglera spänningsnivån genom att kontinuerligt reglera lindningskopplarsteg i 

fördelningsstationers krafttransformatorer. Med ett energilager finns möjligheter att lösa 

problemet på ett annat sätt  [44]. Ett annat exempel på spänningsreglering är om en större 

solkraftsanläggning är installerad på ett hus och ger sin maxeffekt under en tid på dagen då 

lasten är liten. Detta kan leda till en överspänning, och med hjälp av ett energilager kan denna 

spänning minskas. Överspänning är alltså ett resultat av för stor effekt på en last. Spänning och 

effekten över huset beskrivs enligt ekvation (1) och (2) enligt [46]: 
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∆𝑈 =  (𝑅 ∙ 𝑃𝑡𝑜𝑡 + 𝑋 ∙ 𝑄) 𝑉𝑔⁄     (1) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑠𝑜𝑙 − 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡    (2) 

där ∆U [V] betecknar skillnaden i spänning, Vg [V] betecknar husets spänning, R [Ω] och X [Ω] 

betecknar resistans och reaktans på ett visst avstånd från transformatorn samt P [W] och Q 

[VAr] betecknar den aktiva och reaktiva effekten. Ptot,, Psol och Plast  [W] betecknar den totala, 

solpanelernas samt lastens effekt [46]. Ekvation (1) säger att om den totala effekten minskar 

medför detta att spänningsökningen minskar. För att minska den totala effekten som beskrivs i 

ekvation (2) kan ett energilager användas i syfte att öka effekten över lasten.  I fallet där det 

inträffar en underspänning kan ett energilager urladda och öka effekten över huset och på så 

sätt öka spänningen.  

2.7.3 Frekvensreglering 

Frekvensreglering är i dagens nät en applikation som mäter skillnad mellan elförsörjning och 

elanvändning. Det primära syftet med mätningen är att hålla stabiliteten hos nätets AC-

frekvens. När försörjningen av el momentant överstiger användningen behövs frekvensen 

regleras ner och på samma sätt behöver frekvensen regleras upp då användningen momentant 

överstiger försörjningen, vilket utförs med frekvensreglerande utrustning som till exempel 

turinregulatorer [44]. Figur 20 ger ett exempel på hur försörjning- och elanvändningskurvan 

hos ett elnät kan se ut.  

 

Figur 20. Exempel på hur försörjning- och elanvändningskurvan hos ett elnät utan intermittent genererad el [44] 

Med en utbyggnad av vindkraft, solkraft och andra anläggningar med intermittent genereration 

av el blir försörjningskurvan mindre linjär, vilket beskrivs i Figur 21.  

 

Figur 21. Exempel på hur försörjning- och elanvändningskurvan hos ett elnät med intermittent genererad el [44] 
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För att motverka att försörjningen över- eller understiger användningen kan energilager 

användas. Med samma princip som Laststyrning kan ett batteri användas genom att upp- och 

urladda batteriet för att kompensera för effektbortfallet mellan försörjnings- och användarens 

effektkurva [44]. 

2.7.4 Effektutjämning 

Vid installation av sol- och vindkraft är det inte ovanligt med fluktuationer i elproduktionen. 

Detta beror på att sol- och vindkraft genererar el från källor som inte ger ett konstant 

energitillskott. Om t.ex. en solkraftsanläggning momentant skyms kan produktionen variera 

med upp till 90 % per minut [47]. Fluktuationerna kan motverkas genom kontroll av 

ramphastigheten (MW/min) till nätet, vilket kallas för ramp-support eller 

kapacitetsstabilisering. Ramphastigheten kan styras med hjälp av ett energilager genom att upp- 

och urladda batteriet beroende på den avgivna effekten och på så sätt kan nettoeffekten jämnas 

ut under en tidsperiod. Figur 22 visar ett exempel på utjämning av nettoeffekt med hjälp av 

rampsupport på vindkraftsparken Kahuku, Hawaii.  

 

Figur 22. Rampsupporten hos Kahuku Vindkraft och Energilager anläggning [48]  

För att göra beräkningar över vilken ramphastighet som erfordras görs antaganden om storleken 

på fluktuationerna. Studier har gjorts över effektminskning från 100 – 10 % under en tidsperiod 

av 2 sek, och påvisade att relativt små batterier räcker för en tillräckligt stor utjämning av 

effektminskningen för att hålla nätet stabilt. Hittills har dock inga ingenjörsmässiga tumregler 

tagits fram vid dimensionering av ramphastigheten [47]. 
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2.7.5 Förutsättningar 

Flera studier har gjorts över energilagring i hushåll, där den mest omfattande är gjord av Electric 

Power Research Institute (EPRI) [35].  I rapporten utfördes simuleringar för att undersöka den 

ekonomiska nyttan av att använda energilager i USA. I Figur 23 beskrivs den ekonomiska 

nyttan av energilager för olika applikationsområden. Nyttornas värde beskrivs som High och 

Target, där High beskriver den mest ekonomiskt gynnsamma nischen inom området och Target 

visar det ekonomiska genomsnittet för den amerikanska marknaden. Observera att nyttorna har 

fördelats över fem olika användare; slutanvändare, distributionsföretag, transmissionsföretag, 

systemansvarig och elmarknaden. Ur Figur 23 ges att elmarknaden har den ekonomiskt 

förmånligaste nyttan.  

 

Figur 23. Ekonomiska nyttan av Energilager i USA [35] 

I en annan studie gjordes en kartläggning på de europeiska länderna över flera kritiska 

parametrar för energilagring samt dagens regelverk enligt Figur 24. De parametrar som 

undersökts är: [7] 

 Styrning av lasten för konsumenter 

 Program, vilket betecknar möjligheten att få delta i balansmarkaden då reglerna för 

tillfället i vissa länder förhindrar nya affärsmodeller 

 Regler för mätning och kontroll 

 Betalning och risker 

Ur Figur 24 ges att Schweiz och Frankrike har de bästa förutsättningarna för energilagring.  
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Figur 24. Poängsystem över de fyra parametrarna för europas länder [7] 

Att delta i ett smart elnät på efterfrågesidan är lagligt i Sverige, däremot kan en utökning ske 

med bättre definierade roller och ansvar mellan parter. Detta skulle ge elanvändaren en 

möjlighet att välja fritt mellan distributörer och samtidigt skydda handeln på elmarknaden [7]. 

2.7.6 Energilagrets framtid 

Marknadsutvecklingen säger att energilager kommer få en ökad roll i elnätet. De främsta skälen 

till detta är en ökad andel variabel elproduktion, ökad elhandel samt förändringar i 

användarmönstret [6]. Den ständigt ökande komplexa balansen mellan försörjning och 

användning av el skapar också stora svårigheter där energilagring kommer vara en stor del av 

lösningen [49].  

De fallande priserna på batterier förutspås ha en stor inverkan på utvecklingen av energilager. 

År 2016 förutspås Sydkorea, Japan och USA tillsammans representera 59 % av den totala 

effekten av installerade energilager världen över. Var för sig kommer dessa tre, år 2015, att ha 

en installerad effekt på 100 MW energilager, där fokus ligger mer på större system än mindre 

kunder [50]. En prognos över prisutvecklingen på olika batterityper ges av Figur 25.  
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Figur 25. Prisutveckling för olika batterityper ($/kWh kapacitet) [50] 

Li-Ionbatterier ses som det framtida batteriet för energilagring och står idag för 64 % av den 

installerade kapaciteten. Figur 25 visar att priset per kWh kapacitet på Li-Ionbatterier förutspås 

sjunka, och detta anses vara en avgörande faktor till att dessa batterier främst kommer att 

användas i framtiden [50].  

De för och nackdelar som finns hos de olika batteriteknikerna presenteras i Figur 26. De 

parametrar som presenteras är nuvarande kostnad för en livscykel, potential i prisutveckling, 

energidensitet, verkningsgrad och säkerhet. Grön prick anger fördel, röd prick anger nackdelar 

och de gula prickarna ses som varken för- eller nackdel. Avläsning ger att Li-Ion ses som den 

mest fördelaktiga batteritekniken med den enda nackdelen i kostnad för en livscykel.  

 

Figur 26. För- och nackdelar hos olika batterityper [50] 

En prognos av installationer av energilager världen över ges i Figur 27. Prognosen är uppdelad 

i fyra olika typer av installation: bakom elmätaren, i elnätet, tillsammans med intermittenta eller 

konventionella energikällor. Installationer bakom elmätaren görs för att lastförskjuta i små 

hushåll och mindre byggnader, installation till nätet görs i distributionsledningar för att öka 
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pålitlighet samt frekvensreglera. Installation tillsammans med intermittenta energikällor görs 

för att utjämna effekten från vindkraft och solpaneler och installation tillsammans med 

konventionella energikällor görs för att ersätta eller sammarbeta med anläggningen [50].   

 

Figur 27. Prognos över installation av energilager (MW) [50] 

2.8  Solpaneler 

Solpaneler har funktionen att kunna omvandla solenergi till elektrisk energi. På grund av dess 

förmånliga funktion har efterfrågan ökat under de senaste åren. En total effekt på 36,2 MWp 

installerades år 2014 i Sverige. Installationen av solceller har dubblats under varje år de senaste 

fyra åren och förutspås fortsätta växa [1]. Avsnittet presenterar uppbyggnad och konstruktion, 

anslutning samt stöd och bidrag för solpaneler.  

2.8.1 Uppbyggnad och konstruktion 

En solcell är uppbyggd av minst två halvledarlager. Ena lagret består av positiva laddningar (P-

lager) och andra av negativa laddningar (N-lager). När fotoner träffar solcellen så exciteras 

elektroner från N-lagret och med hjälp av konstruktionen av solpanelen kan de exciterade 

elektronerna migrera till P-lagret. En schematisk bild över en solcell visas i Figur 28 där tre 

elektroner (blåa) har migrerat mellan de två halvledarlagren [51]. 

 

Figur 28. Schematisk bild över en solcell [51] 

När elektronerna har migrerat får halvledarna olika laddningar, vilket ger upphov till en 

potential mellan lagren. Vid inkoppling av en last mellan de två lagren kommer potentialen att 
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försöka jämna ut sig vilket ger upphov till en ström över lasten. Varje individuell cell kan 

producera en effekt på 1-2 W och för att öka effekten sammanlänkas flera celler i vad som 

kallas en modul, och modulerna kan sedans sammanlänkas i strängar av solmoduler. Den 

färdiga produkten av sammanlänkade strängar kallas för en solpanel [51].  

2.8.2 Anslutning av solpaneler 

Solpanelerna ger generellt en likspänning på 12, 24 eller 48 V. Strömmen beror på vilken 

solinstrålning som momentant ges till panelen. Uppskattningsvis genererar en generell cell på 

150 cm2 ungefär 3,5 A vid full solinstrålning. Genom att öka antalet celler ökas också strömmen 

med samma multipel. Förhållandet mellan ström och spänning beskrivs i Figur 29, där Pmax [W] 

betecknar den största möjliga utgiva effekten ur solpanelen, Isc [A] betecknar 

kortslutningsströmmen och Voc [V] betecknar spänningen vid öppen krets [52].  

 

Figur 29. Förhållandet mellan ström och spänning för en solcell [52] 

Vid inkoppling av solpaneler dimensioneras kablarna för en förlust av maximalt 3 % vid 

standardbelastning. En kopplingslåda används för att sammanlänka de olika strängarnas ström 

för att ledas vidare till växelriktaren. I kopplingslådan sitter som standard ett 

överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. För att kunna göra underhåll på växelriktaren 

installeras en DC-brytare mellan kopplingslådan och växelriktaren och en AC-brytare mellan 

växelriktaren och lasten [52]. 

 

 

 

 

För att dimensionera vilken storlek på solkraftsanläggningen som är lämplig kan ett övre tak på 

effekten ges av Figur 30, förutsatt en viss förimpedans. Kurvorna fungerar endast som en 

tumregel för dimensionering av maximal effekt på solkraftsanläggningen [53]. 
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Figur 30. Kurvor som tumregel för bedömning av maximal storlek på solkraftsanläggning i nätet. Vänster visar 

maximal effekt med trefas, höger visar maximal effekt för enfas [53] 

2.8.3 Stöd och bidrag för solpaneler 

Vid investering av solpaneler kan två olika stöd och bidrag ansökas: investeringsstöd och ROT-

avdrag. Dock kan man inte få både investeringsstöd och ROT-bidrag för samma 

solkraftsanläggning. Det finns också en skattereduktion för installerade förnybara 

elproduktionsanläggningar [54]. 

Investeringsstöd 

Regeringen avsätter varje år en summa pengar som går till investeringsstöd för solceller, som 

delas ut till landets länsstyrelser. Sökandet av bidrag lämnas in till länsstyrelsen som sedan 

delar ut stöd till företag, offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödnivån från och 

med den 1 januari 2015 är maximalt 30 % till företag och 20 % till övriga och beräknas 

utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet för 

solcellssystemet får uppgå till 1,2 miljoner kronor samt kostnader för effekt får högst uppgå 

till 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt toppeffekt [55]. 

 

 

ROT-avdrag 

Avdraget uppgår till 30 % av arbetskostnaden för åtgärden  sedan 1 januari 2016 30 %,  med 

en maximal gräns på 50 000 kr per år och person och kan sökas av privatpersoner [56].  
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Skattereduktion 

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för den överskottsel som produceras 

och matas ut på vid mikroproduktion. Elproducenten har möjlighet att få 60 öre per kWh för all 

el som matas in till nätet med ett tak på 18 000 kronor per år. Underlaget för skattereduktionen 

är antalet kWh du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, dock högst så många kWh 

som du tagit ut i anslutningspunkten under samma kalenderår och dessutom högst 30 000 kWh 

per år. Skattesubvention ges inte heller till elproducenter där producerade antalet kWh 

överstiger uttaget samt att storleken på säkring inte överstiger 100 A [55] [57]. 

2.9  Regelverk och ramverk för energilager 

I dagsläget finns inte några lagar specifikt för energilager då de är en relativt ny applikation. 

Däremot finns det möjlighet att användning av energilager skulle gå under ”annan verksamhet” 

enligt Ellagen 1. Kap 4§: 

”Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för 

överföring av el. Till nätverksamhet hör också projektering, byggande och underhåll av 

anläggningar, mätningar och beräkning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet 

som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.” 

Riktlinjer finns dock för användning av energilager och är skrivna av 

Energimarknadsinspektionen [58]. Att lagra energi för att skjuta upp försäljning av el, eller för 

att tidigarelägga köp av el i förhållande till konsumtion, sägs vara att jämställa med handel eller 

produktion av el. Att äga eller att hyra ut ett energilager på kommersiell basis innebär dock inte 

handel eller produktion av el.  Riktlinjerna säger att nätföretag är sagda att ”inte producera, 

köpa eller sälja el annat än för att täcka sina nätförluster eller för att säkra driften vid kortvariga 

elavbrott.” Därmed kan nätföretaget använda energilager i syfte att minska förlusterna i nätet. 

I rapporten skrivs också att aktörer på den konkurrenssatta marknaden får använda energilager, 

dvs. producenter, elhandlare, energitjänsteföretag samt kunder [58]. 

I Sverige används traditionellt energilager inom vattenkraften och fjärrvärmeområdet. 

Energimarknadsinspektionen har bedömt att dagens rättsläge gällande energilager i form av 

batterier för ägande och uthyrning överensstämmer med hur energilager bör hanteras [58]. 

 

 

 

 

 

2.10 Stöd och bidrag för energilager 

Från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet kan investeringsstöd för klimatåtgärder sökas av 

alla förutom privatpersoner. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till 
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exempel industrier, bostäder, lokaler och energi och bör vara mer ambitiösa än vad lagen kräver. 

Ansökningen kan göras under fyra omgångar 2016 och stödet delas ut till de ansökningar som 

innebär störst minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Avvägning görs också på 

andra nyttor investeringsstödet kan bidra till där hälsa, sysselsättning och teknikspridning 

premieras [59].  

Ett annat investeringsstöd kan sökas av privatpersoner vid investering av solceller och 

energilager. Detta investeringsstöd söks på samma sätt som en solcellsanläggning och uppgår 

till maximalt 30 % till företag och 20 % till privatpersoner. Högsta möjliga stöd per system 

uppgår till 1.2 miljoner kr och de stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr 

plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt [55]. 

 Ur Svensk Lag förordning 2009:689 6 § står att: 

 ”Stödberättigande kostnader är kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive 

eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, 

system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system 

för lagring av energi, dock inte värmelager…”  

Investeringsstödet kan för tillfället dock inte sökas för endast energilager utan som ett paket 

tillsammans med solceller [55].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Summering av teori 
Utifrån de presenterade teoretiska kapitlen framkommer att det finns många faktorer som ska samverka 

för att elnätet ska fungera. Elkvalitésnormer ska hållas, effekt från solpaneler genom växelriktare ska 

tillföras till nätet utan störningar, lösningar för smarta elnät ska börja ta plats för att göra elnätet mer 
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effektivt, vindkraftsverkens producerade el ska sammanfogas med nätet utan större fluktuationer och 

störningar och så vidare. Då alla dessa faktorer ska fungera simultant uppkommer möjligheter för 

energilager att integreras in i nätet.  

Flera av elkvalitétsnormerna kan säkras vid installation av ett energilager. Till exempel kan 

överspänning och underspänning motverkas genom att koppla in ett batteri som antingen upp eller 

urladdar, avbrott kan helt försvinna om batterier installeras som backup-system i elnätet och så vidare. 

I ett större perspektiv kan mycket av dagens förluster motverkas genom att förstärka nätet med 

energilager. Förlusterna som uppkommer vid underdimensionerade ledningar och transformatorer kan 

delvis motverkas genom att lastförskjuta och då minska effekttopparna, men också förluster som 

uppkommer då skillnaden mellan försörjning och efterfrågan av e på nätetl kan komma att motverkas 

med batteripaket. Dock kan flera nackdelar dyka upp vid omvandling mellan AC - DC ström då 

växelriktare inte helt kan avbilda växelström tillräckligt bra. Det kan då uppkomma störningar som 

övertoner och högfrekventa störningar som kan gå ut på elnätet och om inte energilagret är inkopplat på 

tre faser kan också en spänningsosymmetri uppstå.   

Figur 31 visar elförsörjningen till Umeå Energis elnät den 6 – 8 januari 2016, och visar på stora 

variationer över tid. För att ge en bild av hur elnätet i framtiden kan påverkas av energilager antas att 

energilager på 15 kW placeras i anslutning till samtliga 1 623 nätstationer i Umeå Energis nät. Enligt 

avsnitt Antaganden ges att toppeffekten hos de olika nätstationerna kan minskas med den totala storleken 

på batteriets toppeffekt, vilket skulle ge en minskad toppeffekt över hela nätet på 24 MW och visas i 

Figur 31 som den övre röda linjen (undre linjen visar på samma sätt att lägsta effekten i nätet ökar med 

24 MW). Men eftersom toppeffekterna inte nödvändigtvis inträffar på samma tidpunkt antas sänkningen 

av toppeffekten istället uppgå till 7 kW per station under tiden då nätets effekttopp inträffar, vilket 

istället skulle resultera i 11 MW sänkning från 287 MW till 276 MW i elnätets toppeffekt. Installationen 

av ett energilager i alla nätets nätstationer skulle också ge upphov till minskade förluster och en mindre 

varierande effektkurva som försörjer nätet.  

 

Figur 31. Aktiv effekt till Umeås elnät 

3.  Aktuell forskning 
Företaget First Wind installerade år 2011 en anläggning av energilager i samband med sin 

vindkraftspark på Hawaii. Totalt finns 12 vindkraftverk med en effekt på 2.5 MW per verk och 
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ett energilager med en total lagringskapacitet på 10 MWh. Energilagret används i syfte att 

reglera ramphastigheten hos vindkraftverken. Företaget har utfört projektet med avseende att 

undersöka hur stabiliteten kan påverkas hos frekvens, spänning och transienter vid installation 

av ett energilager samt utjämna produktionskurvan för verken. Slutsatsen av projektet är att de 

mest uppenbara förmånerna med ett energilager är att ramphastigheten kan bestämmas och på 

så sätt ge en jämnare produktion som även påverkade stabiliteten i frekvens och spänning [60]. 

I Falköping finns Sveriges första energilager installerat. I det närliggande nätet finns också 

elkvalitetsmätare, solceller och laddstolpar för elbilar. Flera undersökningar har gjorts runt detta 

energilager angående prestanda, grundläggande funktioner, applikationer och olika 

tillämpningar samt en kartläggning av användningsområden och affärsmodeller som kan finnas 

runt energilagret. Målet var att undersöka och utvärdera ett befintligt energilagers prestanda i 

elnätet samt att utvärdera vilken roll ett energilager av storlek 100 kWh kan komma att få i 

framtiden. Slutstatsen från undersökningen har visat att energilagrets aktiva effekt kan styras 

från elnätets frekvens. Dock är inte kontroll och reglersystem tillräckligt utvecklade för att 

kunna fungera på en marknad medan all hårdvara klarar kraven [61]. 

Vid Stanford University har ett aluminiumbatteri presenteras som har potential att ersätta 

alkaliska batterier och Li-Ionbatterier. Egenskaperna hos batteriet skiljer sig från ett vanligt 

batteri genom att de är böjbart, billigt, tål betydligt fler urladdningscykler innan effekten tappas, 

har möjlighet att ladda snabbare än dagens batterier och det är dessutom inte brännbart. 

Prototypen som tagits fram gav en spänning på 2 V och klarade 7500 cykler utan att tappa 

kapacitet. Utmaningen för forskargruppen ligger nu i att öka spänningen och 

energidensiteten  [62].   

Forskare på MIT-universitetet utvecklar idag en ny typ av batteri med hjälp av nanoteknologi. 

Tanken med projektet är att placera nano-tuber vertikalt tillsammans med en aluminiumelektrod 

och utveckla tekniken till en produkt med ett batteris uppbyggnad och funktioner. Simuleringar 

har gjorts och påvisar att den nya produkten kommer att fungera väl, och en färdig produkt 

beräknas finnas på marknaden inom 5-10 år [63].  

Forskare på Tsinghua University har undersökt möjligheten att använda litiumsvavelbaserade 

batterier. Undersökningen resulterade i en grafen-svavel sammansättning där kombinationen av 

ett högt konduktivt material med en tredimensionell uppsättning av grafen med inneslutna 

svavelpartiklar har resulterat i ett prototypbatteri med 969 mAh/g lagringskapacitet (ett Li-Ion, 

LiFePO4, batteri har en ungefärlig kapacitet på 170 mAh/g). Resultaten beräknas bana väg för 

ytterligare forskning på grafensvavel sammansättningar i batterier [64].  

4. Simuleringar 
I detta avsnitt presenteras uppbyggnad och genomförande av simuleringar kopplade till 

installation av energilager både med och utan solpaneler. Förklaringar runt de aktuella 

programmen och simuleringarnas egenskaper presenteras i avsnittet. Simuleringen är utförd i 
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programmet Matlab med tilläggsprogrammen Simulink och SimPowerSystems under 

studentlicens.  

4.1  Uppbyggnad  

Systemets spänning är uppbyggd av en spänningskälla som genererar 10 kV som sedan 

transformeras till sekundärsidan på 400 V. På sekundärsidan kopplas en trefas solpanel, ett 

trefas energilager samt ett hushåll med 20 A säkring. Data på sol- och hushållseffekt har tagits 

från Umeå Energis mätare, både för vinter och för sommar, för att ge verklighetstrogna 

simuleringar. Simuleringen har utförts med en Phasor-metod istället för en kontinuerlig metod. 

Att använda en Phasor-metod innebär att programmet reducerar antalet differentialekvationer i 

den komplexa strömmen som resulterar från de induktiva, kapacitiva och resistiva delarna i 

systemet genom att istället titta på 50 givna punkter per sekund och på så sätt ger en snabbare 

lösning som fokuserar på magnituder hos spänning, ström och effekt. Nackdelen i simuleringen 

är att påverkan på elkvalité i form av transienter och annan störning inte syns [65]. Figur 32 

visar hur huvudsystemet är uppbyggt från spänningskälla till last.  

 

Figur 32. Överblick av systemet i simuleringarna 

Simuleringarna är gjorda antingen över ett dygn eller för en vecka. Data för medeleffekter 

plockas vid varje heltimme och programmet interpolerar automatiskt fram effektvärden mellan 

de givna punktvärdena. Genom att starta en klocka som ger värden på simuleringens tid och 

koppla den till ett datahämtnings-block ges aktuella värden på effekter vid rätt tid. Datat 

omvandlas sedan till komplexa tal för att sedan skickas ut på systemets sekundärsida. Ur Figur 
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33 ges en överblick på hur simuleringen är uppställd på att hämta och ange rätt storlek på datat 

för att sedan skicka vidare en komplex ström till nätet. 

 

Figur 33. Överblick för hämtning av användar- och soldata 

Batteriet har ett eget undersystem för reglering av upp- och urladdning. Regleringen har satts 

olika för olika scenarion för att optimera påverkan av ett energilager. Regleringen är byggd runt 

hur den sammanlagda kurvan för last och solpaneler ser ut. Figur 34 visar ett flödesschema för 

reglering av upp- och urladdningseffekt hos batteriet. Regleringen i flödesschemat har använts 

under sommartid för att göra hushållet självförsörjande och bygger på att effekterna från 

hushållet och solpanelen adderas för att ge den totala effekten på sekundärsidan. Beroende på 

om den totala effekten är positiv (hushållseffekten större än solpanelseffekten) eller negativ 

(hushållseffekten mindre än solpanelseffekten) så upp- eller urladdas batteriet. Effekten för 

upp- och urladdning har också fått ett givet maxvärde beroende på vilken storlek på batteriet 

som använts i simuleringen. I enklare ord har regleringen funktionen att batteriet laddar ur då 

solpanelen inte klarar av att göra hushållet självförsörjande och vice versa. Reglering kring ett 
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satt effektvärde har också använts i simuleringarna och konstruerades på samma sätt men 

istället för att reglera kring 0 W beräknades ett optimalt värde.  

  

Figur 34. Flödesschema för reglering av batteri 

I batteriets undersystem regleras även underhållsladdning och begränsar full tömning av 

batteriet. Beräkningar görs i undersystemet för batteriets momentana kapacitet över dagen 

genom att sätta ett startvärde för kapacitet och addera eller subtrahera en integration av 

batteriets momentana effekt. Med hjälp av detta kan även batteriets momentana laddning, SoC 

(State of Charge), beräknas. Figur 35 visar en fullständig överblick på batteriets undersystem.  

 

Figur 35. Överblick av undersystemet för batteriet 

Mätningen sker i ett separat undersystem där de komplexa värdena för ström och spänning 

multipliceras och beräknas om till reella värden för att kunna tolkas som effekt i mätaren. 



Examensarbete i Energiteknik 30hp  Dennis Eriksson 

 

39 

 

Mätningen görs på effekten hos hushåll, solpaneler, batterier samt den totala effekten. Mätning 

görs också över batteriets momentana kapacitet, SoC samt sekundärsidans spänning. Figur 36 

visar en överblick på undersystemet för mätning.  

 

Figur 36. Överblick av undersystemet för mätning 

4.2  Genomförande av simuleringar 

Simuleringarna har utförts i syfte att förstå vilka parametrar som väger in vid installation av ett 

energilager för applikationen lastförskjutning. För varje scenario har en egen reglering 

applicerats för att optimera påverkan av lastförskjutning med ett energilager.  

Under de soliga dagarna då solpanelen har levererat en stor effekt har regleringen satts så att 

hushållet blir självförsörjande medan regleringen under de dagar då solpanelen inte ger någon 

effekt har satts till att jämna ut effektkurvan runt ett satt effektvärde hos hushållet. En utjämning 

av effektkurvan innebär att toppeffekten reduceras samtidigt som baseffekten ökas.  

Batteriets upp- och urladdningscykel över ett dygn har också tagits hänsyn tillgenom att 

regleringen ställts så att batteriet har någorlunda samma momentana kapacitet i början av dagen 
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som i slutet av dagen. Under simuleringarna över en vecka har simuleringsuppställningen en 

svaghet i att regleringen inte kan förändras över veckans dagar utan måste hållas konstant.  

Batteriets kapacitet och effekt har satts till 160 Ah respektive 4 kW, där kapaciteten har ett 

utgångsvärde på 100Ah, för simuleringar över hushåll. Simuleringarna över nätstationer har ett 

batterierpaket med total effekt och kapacitet på 25 kW respektive 640 Ah. Nätstationerna har 

heller inte antagits ha en solpanel inkopplad. Verkningsgraden för batteriet tillsammans med 

likriktare och växelriktare har satts till 96 % för alla simuleringar. Simuleringarna har också 

tagit hänsyn till att upp- och urladdningscykeln över den aktuella tidsperioden inte ska gå över 

50 %, då detta försämrar livslängden hos ett batteripaket.  

5. Ekonomiska kalkyler 
Detta avsnitt presenterar ekonomiska beräkningar över nyttor som ett energilager med 

applikationsområdet lastförskjutning kan bidra till. Antaganden och verifiering av antaganden 

för att kunna utföra ekonomiska kalkyler presenteras tillsammans med de prismodeller och 

ekvationer som använts för att beräkna kostnader och payback-tid vid installation av ett 

energilager. Beräkningarna är gjorda ur ett kundperspektiv och inga installerade solpaneler 

antas.   

5.1  Antaganden 

För att kunna göra de ekonomiska beräkningarna för månadskostnader och avbetalningstid för 

ett energilager behöver vissa antaganden göras. Första antagandet som görs är att totala 

mängden kWh under en månad inte förändras, bortsett från förlusterna från lik- och 

växelriktning, vid installation av ett energilager utan solpaneler. Anledningen till detta 

antagande är att batteriet lagrar eller levererar el som utan ett energilager skulle tas/ges från 

elnätet. För att verifiera detta gjordes simuleringar, över godtyckligt hushåll, på hur många kWh 

som används över dagen. Resultaten presenteras i Appendix A och visar hushållets användning 

under sommar respektive vinter, både med och utan ett energilager samt motsvarande antal 

kWh som momentant används över dagen. I och med att antalet kWh i slutet av dagen är lika 

många för simulering med som utan energilager så verifieras att antalet kWh får samma värde 

fast med en annorlunda spridning. Simuleringen är utförd med hänsyn till att kapaciteten i 

batteriet har samma värde i början och i slutet av dagen och påverkar därför inte slutsatsen.  

Andra antagandet som görs är att toppeffekten för elanvändning i hushållet totalt kan minskas 

med toppeffekten hos batteriet (med en viss förlust från växelriktaren). Detta antagande görs 

eftersom att med en god reglering kan batteriet antas ge full effekt då toppeffekten för hushållet 

inträffar. För att verifiera detta gjordes ytterligare simuleringar över den totala effekten med 

och utan ett energilager. Simuleringen utfördes på godtyckligt hushåll med ett 4 kW batteri med 

verkningsgraden 96 % för upp- och urladdning samt växel- och likriktning. I Appendix B visas 

simuleringsresultaten och från dessa avläses en toppeffekt på 10 kW utan energilager samt 6.1 

kW med energilager vilket verifierar antagandet. Simuleringen utfördes också med hänsyn på 

att batteriets momentana kapacitet ska ha samma värde i början av dagen som i slutet av dagen 

för att inte ge en felaktig slutsats.  
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5.2  Beräkningar  

Prissättningen för elanvändning är beroende på region. De ekonomiska beräkningarna har 

utförts på olika prismodeller lokalt och nationellt, detta eftersom att prismodellerna har olika 

uppbyggnad. Den lokala prismodellen bygger på säkringstariffer och energiavgift medan ett 

antal andra prismodeller bygger på en fast avgift, energiavgift samt en eller flera effekttariff. 

Anledningen till att prismodellen med effekttariffer används i beräkningen är att det moderna 

elnätet ställer nya krav på tariffer [66].  

Beräkningarna utförs med avseende att beräkna hur mycket ett energilager, hjälpkomponenter, 

installering och bidrag sammanlagt får kosta för att ge en avbetalningstid på ett visst antal år. 

Anledningen till detta är att prisuppgifter för batteripaket, hjälpkomponenter samt installering 

är svåra att hitta exakta värden på. Lönsamheten vid installation av ett energilager beräknas 

genom att jämföra kostnad för scenariot med energilager mot scenariot att inget energilager 

installeras. Beräkningen kommer sedan att användas mot marknadsprognoser för att hitta en 

brytpunkt då ett energilager kan antas vara lönsamt.  

Återbetalningstiden antas behöva vara mindre än 5 år, avskrivningstiden antas vara 15 år och 

kalkylräntan har antagits vara 6 %. Batteripaketet antas ha en toppeffekt på 4 kW. Data har 

tagits från olika kunder i Umeås närområde år 2015 och använts för att få fram ett medelvärde 

mellan kunderna. De kunder som använts har i dagsläget en 20 A säkring och bor i en villa. 

Payback-tid och nuvärde har beräknats med en investeringskalkyl framtagen av 

Umeå Energi AB. 

5.2.1 Umeå Energi prismodell 

Umeå Energis prismodell bygger på en fast avgift och en rörlig avgift. För villor varierar den 

fasta avgiften beroende på vilken säkringsstorlek som används. Tabell 7 visar priserna för de 

aktuella säkringarna. Den rörliga avgiften är 17 öre/kWh [54]. 

Tabell 7. Prislista över den fasta elnätsavgiften olika säkringar [54] 

Säkringsstorlek 16A 20A 

Fast avgift [kr/år] 2054 3073 

 

Elavgiften för ett år beräknas enligt 

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐾𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝐾𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔 ∙ ∑ 𝑘𝑊ℎ𝑛
12
𝑛= 1                     (3) 

där Ktotal betecknar den totala avgiften över året, Kfast beräknar den fasta avgiften för ett år och 

Krörlig betecknar den rörliga avgiften, n betecknar månaden på året.  

Beräkningarna utfördes först med en fast avgift för säkringsstorleken på 20A. Vid inverstering 

av ett energilager beräknades under antaganden att säkringen sänks till 16A då batteriets 

toppeffekt sattes till 4 kW.  
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5.2.2 Falbygdens Energi prismodell 

Falbygdens Energis elnätsavgifter består av tre delar, fast avgift, rörlig avgift för 

energianvändning samt en rörlig avgift beroende av toppeffekt. Den rörliga kostnaden för 

toppeffekten baseras på största timmedeleffekt under månaden. Tabell 8 visar priserna exkl. 

moms för de olika delarna av elnätsavgiften [67]. 

Tabell 8. Elnätsavgifter från Falbygdens energis prismodell [67] 

Fast avgift 

[kr/år] 

Energiavgift [öre/kWh] Effektavgift 

[kr/kW/mån] 

1300 20 40 

 

Elavgiften beräknas då för ett år enligt  

                   𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐾𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝐾𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔,𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ ∑ 𝑘𝑊ℎ𝑛
12
𝑛= 1 + 𝐾𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔,𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙ ∑ 𝑘𝑊𝑡𝑜𝑝𝑝,𝑛

12
𝑛= 1 ,              (4) 

där Ktotal betecknar den totala avgiften över året, Kfast beräknar den fasta avgiften för ett år, Krörlig, 

energi betecknar energiavgiften, Krörlig, effekt betecknar effektavgiften och n betecknar månaden på 

året.  

5.2.3 Karlstads El- och Stadsnät 

Prismodellen hos Karlstad el- och stadsnät består från och med 1 januari 2016 av fyra delar, 

fast avgift, rörlig avgift för energianvändning samt två rörliga avgifter beroende av effekt och 

högbelastningseffekt. De två rörliga avgifterna är en effektavgift och en högbelastningsavgift. 

Högbelastningsavgiften tas ut vardagar 06:00 – 18:00 under månaderna november – mars med 

undantaget av helgdagar under den givna perioden och effektavgiften tas ut under hela året. De 

rörliga avgifterna beräknas som de månadsvis högsta topparna under aktuell tid [68]. Tabell 9 

visar de aktuella avgifterna i Karlstads El och Stadsnäts prismodell.  

Tabell 9. Elnätsavgifter för Karlstad El och Stadsnäts prismodell [68] 

Mätarsäkring Fast avgift 

[kr/år] 

Energiavgift 

[öre/kWh] 

Effektavgift 

[kr/kW] 

Högbelastningsavgift 

[kr/kW] 

16 – 63 A 1288 6.88 25,85 57 

  

Elavgiften beräknas då för ett år enligt  

 

                              (5) 

där Ktotal betecknar den totala avgiften över året, Kfast beräknar den fasta avgiften för ett år, Krörlig, 

energi betecknar energiavgiften, Krörlig, effekt betecknar effektavgiften, 𝐾ℎö𝑔,𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 betecknar 

högbelastningsavgiften och n betecknar månaden på året.  

 

 

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐾𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝐾𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔,𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ ∑ 𝑘𝑊ℎ𝑛
12
𝑛= 1 + 𝐾𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔,𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙

∑ 𝑘𝑊𝑡𝑜𝑝𝑝,𝑛
12
𝑛= 1 + 𝐾ℎö𝑔,𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙ ∑ 𝑘𝑊ℎö𝑔,𝑛

12
𝑛= 1 ,                          
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6. Paketlösningar 
För att kunna dimensionera ett batteri efter ett hushåll på bästa sätt krävs en djupare 

undersökning av flera faktorer. Först måste applikationsområdet bestämmas och sedan vilken 

funktion och inkoppling, effekt samt kapacitet som batteriet bör ha. Det primära 

applikationsområdet för ett hushåll är lastförskjutning, om hushållet däremot till exempel skulle 

ha en solcellsanläggning som ger överspänningar i hushållet kan batteriet istället ha 

applikationsområdet spänningsreglering. Dimensioneringen av ett energilager bör göras utifrån 

elanvändnings- och solproduktionsdata istället för att använda tumregler. Detta beror på att 

varje hushåll skiljer sig åt vad gäller elanvändningsmönster och det är därför svårt att sätta 

tumregler som ger en optimerad kapacitet och effekt på energilagret.  

Ett exempel på hur optimering av energilager utförs ges i avsnittet Resultat under Optimering 

av energilager för Matematikgränd 1 E 

6.1  Tillvägagångssätt för optimering av energilagret 

Med utgångspunkt från elanvändnings- och solproduktionsdata bör funktionen av batterilagret 

bestämmas. Funktionen kan t.ex. bestämmas till att göra hushållet i största mån självförsörjande 

under sommartid eller reglera runt ett fast effektvärde under vintertid för att minska 

effekttopparna.  

Då funktionen har bestämts bör batteriets optimala effekt beräknas utifrån både miljö och 

ekonomiska perspektiv. Ett större batteri kommer att kunna ha en större påverkan för 

effekttoppar och laddning vid överproduktion från solpaneler men kommer också att kosta mer. 

Beräkningar bör göras på hur olika effektnivåer kommer att påverka kurvan över den totala 

effekten med batteri och vilka intäkter som kan ges. Om solpaneler finns installerade bör också 

överproduktionens ekonomiska intäkter tas med i beräkningen eftersom solpaneler som 

överproducerar kan sälja sin el till nätet och ge intäkter istället för att använda samma el till att 

ladda upp ett batteri.  

Efter att batteriets effekt har bestämts bör även dess kapacitet bestämmas. Beräkningar bör 

göras utifrån vilket djup på urladdning som eftersträvas samt vilken funktion batteriet har. Ett 

större batteri kommer att ge en mindre urladdningscykel och med detta en längre livslängd och 

prestationsförmåga än ett mindre batteri. För att förenkla beräkningen vid applikationsområde 

lastförskjutning med installerade solceller kan uppskattningar göras på överproduktionen per 

dag från solpanelen, om detta är känt bestäms batteriets kapacitet utifrån antalet kWh 

överproduktion som finns samt vilken upp- och urladdningscykel som önskas.  När funktion 

och inkoppling, effekt samt kapacitet har bestämts bör typen av batteri undersökas för att 

optimera kostnader och miljöpåverkan. Mogenheten i batteritekniken tillsammans med pris och 

miljöpåverkan bör undersökas för att göra rätt val.  
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7. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av simuleringar samt ekonomiska kalkyler. Datum samt 

beskrivning av varje simulering och ekonomisk kalkyl presenteras kort.  

7.1  Simuleringar 

Avsnittet presenterar resultat av simuleringar över hushåll och nätstationer. 

 Simulering 1: Matematikgränd 1E, 29 juni 2015 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1E den 29 juni 2015. Solpanelen har 

antagits vara inkopplad och regleringen har satts till att huset ska vara självförsörjande. Figur 

37 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentan kapacitet[Ah] samt sekundär 

spänning [V] över ett dygn för simulering 1.  

 

Figur 37. Resultat för simulering 1 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager 

[W], batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över 

ett dygn 

Från Figur 37 ges att de största effekttopparna minskas med knappt 3 kW samt att hushållet blir 

helt självförsörjande bortsett från de sista timmarna på dagen då soleffekten och batteriet inte 

klarar av att matcha hushållets användning av el. Också värt att notera är att batteriets kapacitet 

är högre vid dagens slut än initialt, vilket beror på den stora mängden överproduktion från 

solpanelen som används för att ladda upp batteriet under dagen. 
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Simulering 2: Matematikgränd 1E, 29 juni 2015 utan solpanel 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1E den 29 juni 2015. Solpanelen har 

antagits vara urkopplad och regleringen har satts till att jämna ut effekten över dagen till 4 kW. 

Figur 38 visar hushållseffekt [W], total effekt med energilager [W], batteriets upp och 

urladdningseffekt [W], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över 

ett dygn för simulering 2.  

 

Figur 38. Resultat simulering 2 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Från Figur 38 ges att de högsta effekttopparna minskar med knappt 4 kW samtidigt som 

baseffekten ökar med upp till 2 kW, detta beror på att regleringen är ställd att reglera runt 

effektvärdet 4 kW. Batteriets momentana kapacitet är initialt runt 63 % och i slutet av dagen 

55 %, detta kommer från att regleringen gör att batteriet laddat ur mer än de laddar upp. Också 

värt att notera är att batteriet aldrig laddar med en effekt större än 2 kW men laddar ur med sin 

toppeffekt på 4 kW under flera perioder under dagen. Med en bättre reglering kan både SoC 

och batteriets upp- och urladdningseffekt balanseras för att batteripaketet ska prestera optimalt. 
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 Simulering 3: Matematikgränd 1A, 29 juni 2015 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1A den 29 juni 2015. Solpanelen har 

antagits vara inkopplad och regleringen har satts till att huset ska vara självförsörjande. 

Hushållseffekten i denna byggnad är låg med lite variation. Figur 39 visar hushållseffekt [W], 

solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], batteriets upp och urladdningseffekt 

[W], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över ett dygn för 

simulering 3.  

 

Figur 39. Resultat simulering 3 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Från Figur 39 ges att hushållseffekten hålls konstant runt 2 kW under dagen utan några större 

effekttoppar samtidigt som solpanelen levererar med en toppeffekt av 24 kW. Detta gör att 

batteriet har en period på ett par timmar under morgon och kväll då de laddar ur och under 

resten av dagen laddar de upp. Resultaten av detta är att hushållet blir helt självförsörjande vid 

installation av ett batteripaket. Initialt sattes batteriets kapacitet till 100 Ah på grund av att 

mätdata från dagen innan gav att solpanelen inte levererade alls i samma utsträckning som den 

aktuella dagen för simulering. 
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 Simulering 4: Matematikgränd 1A, 16 februari 2015 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1A den 16 februari 2015. Solpanelen har 

antagits vara inkopplad och regleringen har satts till att jämna ut effekten över dagen till 2 kW. 

Figur 40 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär 

spänning [V] över ett dygn för simulering 4.  

 

Figur 40. Resultat simulering 4 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Ur Figur 40 ges att hushållseffekten är konstant runt 2.7 kW och solpanelen endast levererar 

effekt under ett par timmar mitt på dagen med en toppeffekt på 2 kW. Regleringen är satt till 

att reglera runt effektvärdet 2 kW och resultatet blir en total effektkurva med små avvikelser 

från detta effektvärde. Resultatet av reglering blir också att batteriet får en optimal cykel med 

samma initial- och slutvärde för dagen med en total skillnad i momentan kapacitet på drygt 

10 %. 
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 Simulering 5: Matematikgränd 1E, 12-18 januari 2015 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1E 12-18 januari 2015. Solpanelen har 

antagits vara inkopplad och regleringen har satts till att jämna ut effekten över veckan till 6 kW. 

Figur 41 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär 

spänning [V] över en vecka för simulering 5.  

 

Figur 41. Resultat simulering 5 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över en 

vecka 

Ur Figur 41 ges att hushållseffekten utan inverkan av något energilager har toppeffekten på 

20 kW och en baseffekt på runt 4 kW under veckan samtidigt som solpanelerna endast levererar 

med en toppeffekt på 0.7 kW. Regleringen sattes till att reglera runt 6 kW, vilket resulterade i 

en ökad baseffekt men också att toppeffekten minskar med 4 kW över veckans samtliga 

effekttoppar. Batteriets momentana kapacitet varierar mellan 10-90 % under veckan men har 

samma initial- och slutvärde. Den största battericykeln för en dag är 55 % och sker under första 

dagen vilket beror på att hushållseffekten är hög under en längre period under första dagen.      
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 Simulering 6: Matematikgränd 1E, 1-7 juli 2015 

Simuleringen utfördes på data från Matematikgränd 1E 1-7 juli 2015. Solpanelen har antagits 

vara inkopplad och regleringen har satts till att jämna ut effekten över veckan till 0 kW. Figur 

42 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär 

spänning [V] över en vecka för simulering 6.  

 

Figur 42. Resultat simulering 6 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över en 

vecka 

Ur Figur 42 ges att hushållseffekten varierar över veckans dagar med en toppeffekt på runt 

14 kW. Solpanelernas levererade effekt skiljer sig lite över veckans dagar med toppeffekter på 

runt 16 kW förutom en dag då toppeffekten istället är 10 kW. Regleringen har satts att reglera 

runt 0 kW och detta medför att toppeffekten över hushållet minskar från 10 kW till 6 kW under 

veckan samtidigt som baseffekten minskar med 2 kW.  På grund av solpanelens överproduktion 

de första dagarna har batteriet en laddningscykel på runt 45 %. Då solpanelen under den fjärde 

dagen levererar en mindre effekt samtidigt som hushållet använder mer effekt över tid gör 

regleringen att batteriet laddar ur under en längre tidsperiod och laddningscykeln blir istället 

70 %. Detta resulterar i att batteriet helt urladdas vissa perioder under veckans tre sista dagar 

vilket också påverkar den totala effekten till att ge en mindre konstant baseffekt.   
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 Simulering 7: Nätstation Masten, 12 januari 2016  

Simuleringen utfördes på data från nätstation Masten den 12 januari 2016. Regleringen har satts 

till att jämna ut effekten över veckan till 425 kW. Total effekt och kapacitet på batteriet har 

satts till 25 kW respektive 640 Ah. Nätstationen har 99 abonnenter inkopplade. Figur 43 visar 

total effekt [kW], total effekt med energilager [kW], batteriets upp och urladdningseffekt [kW], 

SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över ett dygn för simulering 

7. 

 

Figur 43. Resultat simulering 7 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Från Figur 43 ges att toppeffekten med och utan ett batteripaket är 445 kW respektive 470 kW. 

Samtidigt har effektkurvan jämnats ut vid installation av ett energilager och ligger runt 425 kW 

förutom i slutet av dagen då effekttoppen är så stor att batteriet inte klarar av att leverera en 

tillräcklig effekt för att motverka effekttoppen helt. Batteriets momentana kapacitet har samma 

initial- och slutvärde under simuleringen och har en sammanlagd urladdningscykel på 60 %. 

Också värt att notera är att spänningen över sekundärsidan sjunker till 399 V under dagen.    
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 Simulering 8: Nätstation Ön Norra, 11 februari 2016  

Simuleringen utfördes på data från nätstation Ön Norra den 11 februari 2016. Regleringen har 

satts till att jämna ut effekten över veckan till 160 kW. Total effekt och kapacitet på batteriet 

har satts till 25 kW respektive 640 Ah. Nätstationen har 25 abonnenter inkopplade. Figur 44 

visar total effekt [kW], total effekt med energilager [kW], batteriets upp och urladdningseffekt 

[kW], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över ett dygn för 

simulering 8.  

 

Figur 44. Resultat simulering 8 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Ur Figur 44 ges att toppeffekten minskar från 185 kW till 162 kW vid installation av ett 

energilager. I och med de stora variationerna hos den totala effekten på nästan 90 kW över 

dagen kan inte batteriet jämna ut effektkurvan på samma sätt som för andra nätstationer utan 

regleringen har istället satts till att i största mån minska toppeffekten över nätstationen. De 

spikar som ses i graferna över totala effekten med energilager samt batteriets effekt vid in-och 

urladdning i Figur 44 visar underhållsladdningen på batteriet. I och med regleringen är batteriet 

under större delar av dagen fulladdat.  
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 Simulering 9: Nätstation Tomten, 10 februari 2016  

Simuleringen utfördes på data från nätstation Tomten den 10 februari 2016. Regleringen har 

satts till att jämna ut effekten över veckan till 220 kW. Total effekt och kapacitet på batteriet 

har satts till 25 kW respektive 640 Ah. Nätstationen har 89 abonnenter inkopplade. Figur 45 

visar total effekt [kW], total effekt med energilager [kW], batteriets upp- och urladdningseffekt 

[kW], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över ett dygn för 

simulering 9.  

 

Figur 45. Resultat simulering 9 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Från Figur 45 ges att den totala effekten utan energilager har två effekttoppar där den högsta är 

270 kW. Regleringen gör att den totala effektkurvan med energilager slätas ut runt 220 kW 

under första halvan av dagen. Efter detta har batteriet blivit fulladdat och slutar ta effekt från 

nätet, vilket syns som en tydlig dipp. När effekten över nätstationen sedan blir tillräckligt stor 

laddar batteriet ur och minskar den högsta effekttoppen från 270 kW till 245 kW. Batteriets 

kapacitet är initialt 47 % och i slutet av dagen 40 % vilket talar för en god reglering med en 

urladdningscykel på 60 %.  
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Simulering 10: Nätstation Valfisken, 22 februari 2016  

Simuleringen utfördes på data från nätstation Valfisken den 22 februari 2016. Regleringen har 

satts till att jämna ut effekten över veckan till 190 kW. Total effekt och kapacitet på batteriet 

har satts till 25 kW respektive 640 Ah. Nätstationen har 60 abonnenter inkopplade. Figur 46 

visar total effekt [kW], total effekt med energilager [kW], batteriets upp- och urladdningseffekt 

[kW], SoC [%], momentan kapacitet [Ah] samt sekundär spänning [V] över ett dygn för 

simulering 10. De transienter som ses i Figur 46 visar underhållsladdningen på batteriet. 

 

Figur 46. Resultat simulering 10 visar hushållseffekt [W], solpanelseffekt [W], total effekt med/utan energilager [W], 

batteriets upp- och urladdningseffekt [W], SoC [%], momentana kapacitet[Ah] samt sekundär spänning [V] över ett 

dygn 

Ur Figur 46 ges den största effekttoppen på 235 kW under kvällstid och en mindre effekttopp 

tidigare på dagen på 200 kW. Regleringen sattes till att reglera runt 190 kW och simuleringen 

gav att energilagret jämnar ut effekten över nätstationen och minskar effekttoppen från 235 kW 

till 210 kW. Precis innan effekttoppen äger rum så har batteriet blivit fulladdad och de spikar 

som syns i graferna över den totala effekten med energilager samt batteriets in-och 

urladdningseffekt visar underhållsladdningen för batteriet. Batteriets momentana kapacitet är 

initialt 50 % och i slutet av dagen 38 %.   
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7.2  Ekonomiska kalkyler 

Avsnittet presenterar de ekonomiska kalkylerna över återbetalningstid för energilager baserat 

på olika prismodeller.  

7.2.1 Umeå Energis prismodell 

Då säkringsstorleken minskas från 20 A till 16 A vid installation av ett energilager minskar 

kostnaden med 1019 kr/år. Den rörliga avgiften förändras inte under antaganden att samma 

energimängd används och inga andra besparingar görs. Tabell 10 visar vilken payback-tid och 

nuvärde som ges vid en viss investeringskostnad. Avläsning ger att den totala 

inversteringskostnaden ska vara 4000 kr för att ge en återbetalningstid på 5 år.  

Tabell 10. Payback-tid och nuvärde för Umeå Energis prismodell 

Total investeringskostnad [kr] Payback-tid [år] Nuvärde [kr] 

15000 Ej lönsam -7000 

10000 Ej lönsam -1000 

5000  7 5000 

4000 5 6000 

 

7.2.2 Falbygdens Energis prismodell  

Den högsta effekten antogs minska med 4 kW under de månader då högsta effekten låg över 

7 kW. Enligt simuleringsresultat gavs dock att för värden under 7 kW minskades toppeffekten 

med 3 kW, detta eftersom att batteriet inte klarade av regleringen utan att tömmas. Den 

minskade årskostnaden beräknades till 1867 kr/år. Tabell 11 visar payback-tid och nuvärde mot 

en investeringskostnad. Avläsning ger att investeringskostnaden ska vara 7500 kr för att ge en 

återbetalningstid på 5 år.  

Tabell 11. Payback-tid och nuvärde för Falbygdens prismodell 

Total investeringskostnad [kr] Payback-tid [år] Nuvärde [kr] 

15000 12 3000 

10000 7 9000 

7500 5 13000 

5000 4 15000 
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7.2.3 Karlstads El- och Stadsnäts prismodell  

Den högsta effekten antogs minska med 4 kW under de månader då högsta effekten låg över 

7 kW. Enligt simuleringsresultat gavs dock att för värden under 7 kW minskades toppeffekten 

med 3 kW, detta eftersom att batteriet inte klarade av regleringen utan att tömmas. Den 

minskade årskostnaden beräknades till 2686 kr/år. Tabell 12 visar payback-tid och nuvärde mot 

en investeringskostnad. Avläsning ger att investeringskostnaden ska vara 12 000 kr för att ge 

en återbetalningstid på 5 år. 

Tabell 12. Payback-tid och nuvärde för Karlstad El och Stadsnäts prismodell 

Total investeringskostnad [kr] Payback-tid [år] Nuvärde [kr] 

20000 10 10000  

15000 7 15000 

12000  5     19000  

           10000 4     21000 

 

7.3  Optimering av energilager för Matematikgränd 1 E 

Optimeringen utfördes på Matematikgränd 1E i Umeå med data från en genomsnittlig dag i 

juni. Hushållet har en stor solcellsanläggning installerad och består av flera lägenheter. 

Applikationsområdet bestäms till att hushållet, med hjälp av laststyrning, i största mån ska vara 

självförsörjande under dagen. Batteriet kopplas så att det inte laddas från nätet utan endast 

laddas av överproduktion från solpanelen. Datat för elanvändning samt solproduktion visas i 

Figur 47. 

 

Figur 47. Från vänster: Hushållseffekt, Soleffekt 

I detta scenario har solpanelen en för stor säkring för att kunna få skattereduktion från sin 

produktion, vilket gör att det mest passande är att låta batteriet ladda så mycket som möjligt 

och få huset att vara självförsörjande. Undersökning görs sedan för ett batterilager med storlek 

4kW, 5kW samt 6kW för att optimera storleken på batteriets effekt. Resultat från simuleringar 

för 4kW, 5kW, och 6kW presenteras respektive i Figur 48, Figur 49 och Figur 50.  
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Figur 48. Total effekt med 4kW batteri 

 

Figur 49. Total effekt med 5kW batteri 

 

Figur 50. Ttotal effekt med 6kW batteri 
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Från resultaten av simuleringar ges att det bästa alternativet för att sänka toppeffekten och i 

största mån bli självförsörjande sker då ett 6 kW energilager installeras. Kostnadsmässigt är 

alternativet det dyraste och istället väljs alternativet till ett batteri av storleken 5 kW som det 

optimala 

För att ge en längre livstid bestäms att batteriet maximalt ska ladda ur 50 %.  Med hjälp av 

beräkningar och simuleringar ges resultatet att batteriet ska ha en total storlek på 250 Ah för att 

uppfylla detta. Figur 51 visar resultatet av simulering med ett batteri på 5 kW, 250Ah där SoC 

och momentan kapaciteten presenteras. Avläsning ger att urladdningen sker mellan 95 -55 % 

vilket stämmer överens med den maximala gränsen på 50 % urladdning och även ger en 

marginal.  Batterier av typ Li-Ion passar denna typ av uppställning då de har en bättre prestanda 

vad gäller specifik effekt, specifik energi och upp-/urladdningseffekt än andra batterier på 

marknaden samt en bra mogenhet i tekniken och anses därför vara det bästa valet för att placeras 

i ett hushåll.  

 

Figur 51. SoC och momentan kapacitet hos batteriet 
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8. Analys 
Avsnittet presenterar en djupare analys av simuleringsresultaten där resonemang och slutsatser 

dras. Avsnittet presenterar också en analys av de ekonomiska beräkningar som utförts i arbetet 

samt behandlar exempel på andra ekonomiska nyttor som ett energilager kan ha.  

8.1  Analys av simuleringsresultat 

Presenterar en analys av simuleringsresultaten över hushåll och nätstationer.  

Simulering 1 

Simulering 1 utfördes på ett hushåll med flera effekttoppar under dagen med ett högsta värde 

på 10 kW. Solpanelens tillförda effekt varierar över dagen med en effekttopp på 13 kW mitt på 

dagen. Den sammanlagda effekten utan ett energilager visar på en stor överproduktion från 

solpanelen under halva dagen. På grund av överproduktion från solpanelen bestämdes att 

regleringen i största mån ska reglera för att få hushållet självförsörjande, då överproduktionen 

kan ge laddning till energilagret samtidigt som nettoköpet av el från nätet minskar.  Vid 

inkoppling av ett energilager, ges ur Figur 37 att den totala effektkurvan större delen av dagen 

kan hållas till 0 kW, bortsett från en effekttopp under kvällstid då storleken på batteriets effekt 

inte är tillräckligt stor för att helt motverka toppen. Överproduktionen från solpanelen minskar 

som följd av detta från 7 kW till 5 kW.  

Simulering 2 

Simulering 2 utfördes baserat på samma data som simulering 1, men i detta fall antas solpanelen 

vara urkopplad. I simuleringen har ett energilager på 4 kW, 160 Ah antagits.  Hushållseffekten 

har ett basvärde på 2 kW och flera effekttoppar med ett högsta värde på 10 kW över dagen. För 

att bestämma vilket effektvärde som energilagrets reglering bör ställas efter beräknades 

medelvärdet av effekten över dagen till 3.8 kW. Simuleringar över regleringen gjordes sedan 

runt medelvärdet och för att få ett mer optimalt resultat bestämdes effektvärdet att reglera kring 

till 4 kW. Ur Figur 38 ges effektkurvan över hushållet både med och utan ett energilager, och 

skillnaden blir att effektkurvan vid installation av energilager ger en mer konstant kurva med 

ett höjt basvärde och minskade effekttoppar. Baseffekten ökar från 2 kW till 4 kW och samtliga 

effekttoppar minskar med 4 kW. Energilagrets upp- och urladdningscykel ges ur Figur 38 till 

knappa 25 % över dagen, vilket tyder på att energilagrets kapacitet är bestämd för att ge en 

längre livstid till energilagret.  

Simulering 3 

Simulering 3 utfördes på ett hushåll med få variationer i hushållseffekten och en baseffekt på 

2.3 – 2.4 kW. Den installerade solpanelen levererar samtidigt en hög effekt under större delen 

av dagen, och endast under tidig morgon och sen kväll användes el från nätet istället för från 

solpanelen för att täcka behovet. Ur Figur 39 ges att överproduktionen från solpanelen har ett 

toppvärde på 21 kW. Kombinationen av en låg och sånär konstant hushållseffekt med en hög 

effekt från solpanelen påvisade att regleringen bör bestämmas till att i största mån göra hushållet 

självförsörjande. Ur Figur 39 ges att den totala effekten, vid installation av energilager, aldrig 

går över 0 W samtidigt som överproduktionen sjunker från 21 kW till 18 kW.  Energilagret får 

under simuleringen en upp- och urladdningscykel på 50 % över dagen då storleken på batteriet 

bestämder till 160 Ah.  
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Simulering 4 

Simulering 4 utfördes på samma hushåll som simulering 3 men under en annan tidsperiod, och 

på liknande sätt har hushållseffekten inga större effekttoppar utan en mer konstant effekt på 2.3 

– 2.7 kW. Solpanelen tillför endast effekt under en mindre period av dagen med ett högsta värde 

på 2.1 kW. Kurvan över den totala effekten utan energilager, enligt Figur 40, visar att ingen 

överproduktion görs över dagen men en ”dipp” i totala effekten sker under mitten av dagen. 

Med utgångspunkt av detta bestämdes simuleringen till att sänka baseffekten och göra den 

totala effektkurvan konstant. Den totala effekten med energilager presenteras också i Figur 40 

och visar att effekten går att släta ut över dagen till 2 kW samtidigt som batteriet endast har en 

upp- och urladdningscykel på 11 %.  

Simulering 5 

Simulering 5 utfördes baserat på data från en vecka i januari 2015. Hushållseffekten har över 

dagarna flera effekttoppar och en baseffekt på 4 kW och solpanelerna tillför i stort sett ingen 

effekt över veckan. För att bestämma vilket effektvärde som energilagrets reglering bör ställas 

till behöver fler faktorer tas med i detta fall, dels att få en optimal prestanda men eftersom 

energilagrets kapacitet är begränsad behöver också hänsyn tas till att batteriet inte ska bli helt 

full- eller urladdat. Ett fullt laddat energilager som inte laddats av överproduktion från 

solpaneler, utan från elnätet, gör att tiden då energilagret inte används blir större. En full 

laddning som beror på en stor överproduktion ses som oundvikligt och kan därför inte vägas in 

som en negativ faktor. Ett helt urladdat energilager som inte kan tillföra effekt vid behov gör 

att effekttoppar under dessa tidsperioder inte kommer att kunna motverkas och energilagret 

förlorar då sitt syfte. Med förutsättningen av ett batteripaket på 4 kW effekt och 160 Ah 

kapacitet bestämdes effektvärdet för reglering till 6 kW för optimal prestanda samtidigt som 

batteriet varken blir helt full- eller urladdat. Från Figur 41 ges totala effektkurvan över veckan 

både med och utan ett energilager, och skillnaden blir återigen att installation av energilager 

ger en högre baseffekt och mindre effekttoppar. Baseffekten ökar från 4 kW till 6 kW och den 

högsta toppeffekten över veckan minskar från 20 kW till 16 kW. Ur Figur 41 ges också upp- 

och urladdningscykeln över veckans dagar. Över veckan rör sig batteriets momentana kapacitet 

mellan 15 – 150 Ah. Vidare avläsning av Figur 41 ger också att det initiala och slutliga värdet 

hos batteriets SoC är lika, vilket tyder på en bra avvägd reglering över veckan.   

Simulering 6 

Simulering 6 utfördes på insamlad data över en vecka där hushållseffekten skiljer sig mellan 

dagarna och den ungefärligt högsta hushållseffekten under veckan ges ur Figur 42 till 14 kW. 

Solpanelen tillför en effekt med ett dyngstoppvärde på 15 kW förutom en av dagarna då 

toppeffekten istället noteras till 10 kW. Den totala effekten utan energilager visar på stora 

variationer över veckan och en baseffekt på 2 kW över hushållet.  Regleringen bestämdes till 

att i största mån göra hushållet självförsörjande och batteriets egenskaper bestämdes till 4 kW 

effekt samt 160 Ah kapacitet. Ur Figur 42 ges den totala effekten med energilager och visar att 

både effekttoppar för hushålls- och solpanelseffekt kan minskas med 4 kW. Resultatet av 

simuleringen gav att en installation av energilager kan sänka baseffekten till 100-300 W 

samtidigt som den sänker effekttoppar med 4 kW. Batteriets upp- och urladdnings skiljer sig 

mellan dagarna, och under dagen då soleffekten har ett toppvärde på 10 kW ges att batteriet får 
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en djupare urladdningscykel på 70 %. Denna urladdning gör att batteriet under de tre sista 

dagarna på veckan kommer att vara urladdat vissa tidsperioder.   

Slutsatser från simuleringar över hushåll 

Att bestämma en optimal reglering för ett lastförskjutande energilager i hushåll både med och 

utan solpaneler ses som den största utmaningen. Simuleringarna pekar på att hushåll med 

inkopplade solpaneler och energilager fungerar väl om regleringen har optimerats. I simulering 

6 har samma reglering bestämts för hela veckan, och detta gör att om en dag skiljer sig, i 

avseende på den totala effektens mönster från hushålls- och soleffekt, kommer batteriets 

reglering få fel upp- och urladdningsmönster, vilket i detta fall gör att batteriet under de sista 

tre dagarna helt laddades ur under vissa tidsperioder. Simuleringar för de dagar med stor 

överproduktion från solpanelen visar att de effekttoppar som finns i totala effekten kommer att 

kunna minskas med toppeffekten hos energilagret samtidigt som baseffekten kan minskas till 

0 W. Utan överproduktionen kan inte regleringen bestämmas till att i största mån göra hushållet 

självständigt, då detta skulle leda till att batteriet laddar ur utan att ges möjlighet att ladda upp 

igen. I detta fall anses en reglering runt ett visst effektvärde att ge bästa resultat trots att 

baseffekten ökar.  

Att bestämma en optimal reglering för ett hushåll med ett energilager utan installerade 

solpaneler blir en mer avgörande faktor än ett hushåll med installerade solpaneler. I ett verkligt 

scenario, där data över hushållseffekten inte sen tidigare är känd, kommer regleringen att hela 

tiden behöva uppdatera sitt effektvärde som regleringen styrs kring. För att optimera detta krävs 

insignaler från mätningar av hushållets spänning och ström över faserna samt en smart reglering 

som med hjälp av förinställda styrvärden kan ta beslut om hur effektvärdet bör förskjutas för 

att ge en optimal tillförd effekt från energilagret.  

Från simuleringsanalysen ges att oavsett batteriets effekt och kapacitet kan förbättringar göras 

genom att höja baseffekten samtidigt som effekttopparna minskas. Detta ses som förbättringar 

då den ekonomiska nyttan blir större både för producent och användare då effekttopparna 

minskas. Men regleringen av batteriets upp- och urladdning ges till den största faktorn för att 

på ett optimalt sätt kunna påverka den totala effekten över hushållet.  

Simulering 7 

Simulering 7 utfördes på nätstation Masten som i dagsläget har 99 inkopplade abonnenter. 

Effektkurvan i nätstationen har en klar utformning över dagen med två utstickande effekttoppar 

på morgon respektive kväll. Toppeffekten under dagen ges ur Figur 43 till 470 kW och 

baseffekten varierar mellan 400 – 420 kW. Med förutsättningen av ett energilager med 25 kW 

effekt och 640 Ah kapacitet bestämdes att reglering kring 425 kW gav optimalt resultat, och då 

i största mån kapa effekttopparna som uppstod under dagen. Ur Figur 43 ges den totala 

effektkurvan både med och utan ett energilager, och skillnaden mellan dessa ges av en ökad 

baseffekt till knappa 425 kW samtidigt som effekttopparna sjunker från 470 kW till 445 kW. 

Batteriets upp- och urladdningscykel beräknas vara 50 % under dagen och anses bra 

dimensionerad då batteriet varken helt upp- eller urladdar. Spänningen över sekundärsidan 

minskas till 399 V men enligt Tabell 2 bidrar inte detta till att normen för spänning bryts. 

Effektkurvan över transformatorn gav i denna simulering en klar bild av hur regleringen skulle 
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bestämmas, och vid installation av ett energilager slätas denna effektkurva ut och sänker de 

största effekttopparna med 25 kW.  

Simulering 8  

Simulering 8 utfördes på nätstation Ön norra, en mindre nätstation än simulering 7 och i 

dagsläget endast 25 abonnenter inkopplade. Energilagret som användes i simuleringen har 

25 kW effekt och 640 Ah kapacitet. Effektkurvan över nätstationen har inte ett mönster som 

ger en uppenbar reglering, utan varierar över dagen från 100 – 185 kW. För att bestämma 

regleringen bestämdes att energilagrets huvudsakliga funktion blev att motverka de högsta 

effekttopparna utan att ta hänsyn till att energilagret blir fulladdad. Detta på grund av den stora 

variationen i effektkurvan över dagen. Regleringen bestämdes att reglera kring 160 kW för att 

maximalt minska effekttopparna. Ur Figur 44 ges den totala effekten över dagen både med och 

utan ett energilager. Effektkurvan med installerat energilager visar på ”spikar” tidigt på dagen 

och precis innan dagen slutar, dessa betecknar den underhållsladdning som görs på batteriet vid 

full laddning då batteriet enligt simulering har antagits tappa momentan kapacitet över tid vid 

fulladdning. Kurvan över den totala effekten med energilager visar också att effekten aldrig går 

över 162 kW utan har blivit utslätad över dagen. Ur Figur 44 ges också batteriets momentana 

kapacitet, och under en stor del av dagen är batteriet fullt laddat. Från mitten av dagen och fram 

till kvällen får batteriet en upp- och urladdningscykel på 53 % som följd av de stora 

variationerna i nätstationens effekt.   

Simulering 9  

Simulering 9 utfördes på nätstation Tomten som i dagsläget har 89 abonnenter inkopplade. 

Effektkurvan över nätstationen ger en klar bild av en baseffekt på 200 kW med effekttoppar 

morgon och kväll på 230 kW respektive 270 kW. Återigen användes ett energilager med 25 kW 

effekt och 640 Ah kapacitet. Regleringen bestämdes till att i största mån sänka effekttoppen på 

270 kW. För att bestämma en bra reglering som ges full potential för att minska effekttoppen 

samtidigt som effekten resten av dagen slätas ut och batteriet varken når full upp- eller 

urladdning sattes effektvärdet att reglera kring till 220 kW. Effektvärdet 220 kW bestämdes 

trots att batteriet, enligt Figur 45, når full laddning under en tidsperiod på dagen. Motiveringen 

till detta blev att upp- och urladdningscykeln i annat fall skulle bli över 60 % och på så sätt 

påverka negativt under ett livslängdsperspektiv för batteripaketet. Ur Figur 45 ges också 

batteriets effekt vid upp- och urladdning där avläsning ger att batteriet under en period under 

dagen varken laddar in eller ut, under detta förlopp sker en underhållsladdning som inte syns 

likt den som finns i simulering 8. Den totala effekten med och utan energilager ges ur Figur 45 

och visar att ett energilager kan bidra till att jämna ut effekten över dagen men de största 

effekttopparna motverkas inte fullt ut.  

 

 

Simulering 10  

Simuleringen utfördes på nätstation Valfisken som i dagsläget har 60 abonnenter inkopplade. 

Effektkurvan över dagen för nätstationen är varierande och stegrar över dagen från 155 kW till 

dryga 230 kW, i och med detta var effektvärdet för reglering svårbestämt. På samma sätt som 
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andra simuleringar behöver det tas hänsyn till att optimera verkningsgraden hos energilagret 

över dagen genom att minska effekttopparna maximalt samtidigt som batteriet inte laddas upp 

fullt och håller en låg upp- och urladdningscykel. Effektvärdet att reglera kring bestämdes till 

190 kW och enligt Figur 46 ges att den totala effektkurvan med energilager jämnas ut och 

minskar toppeffekten till 210 kW. Vidare ges också att variationen av den totala effekten över 

dagen kan minskas med 46 %. Upp- och urladdningscykeln hos batteriet beräknas enligt 

simuleringen till drygt 60 %, vilket överstiger det maxvärde som eftersträvas, i detta scenario 

bör ett energilager med en större kapacitet undersökas för att minska upp- och 

urladdningscykeln och då förlänga livslängden hos batteripaketet.  

Slutsatser från simuleringar över nätstationer 

Resultatet från simuleringarna ger samma slutsats som för hushåll, vid god reglering kan 

toppeffekten sänkas med den totala storleken på effekten hos energilagret samtidigt som 

baseffekten ökas. Under simuleringarna har ett energilager med 25 kW effekt och 640 Ah 

kapacitet genomgående använts, och då data som simuleringarna byggts runt skiljer sig mellan 

de olika dagarna bör i vissa fall en bättre optimering över effekt och kapacitet utföras. Från 

simuleringarna ges också att, för att få en optimal verkningsgrad av ett energilager, krävs större 

variationer i effektkurvan. Är kurvan för ”slät” och helt utan större effekttoppar kan energilagret 

inte användas i samma utsträckning. Generellt gäller regeln att effekttoppar sker under morgon 

och kväll men i nätstationer där till exempel butiker eller företagslokaler mestadels är 

inkopplade skiljer sig beteendemönstret, och effektkurvan kan då istället få en ökad baseffekt 

under arbetstid utan några större effekttoppar. I detta fall skulle ett energilager med en högre 

kapacitet och lägre effekt användas till att istället kunna släta ut baseffekten över dagen. Från 

simuleringarna ges också att regleringen återigen ses som den kritiska faktorn för att använda 

ett energilager i nätstationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  Analys av ekonomiska kalkyler 

Kalkylerna pekar på att den ekonomiska nyttan av ett energilager i dagsläget är för liten för att 

motivera en investering av ett energilager. De ekonomiska kalkylerna baserade på Umeå 

Energis prismodell visar att en investering på 4 000 kr skulle ge en återbetalningstid på 5 år, 
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vilket är en alldeles för liten summa. Den prismodell som i dagsläget ger störst nytta är Karlstads 

El- och Stadsnäts prismodell, där en investering på 12 000 kr ger en återbetalningstid på 5 år.  

Enligt Figur 25 ges att batteripriset på Li-Ionbatterier i dagsläget är runt 6 000 kr/kWh och 

beräknas vara 4 000 kr/kWh år 2022 [50]. De ekonomiska kalkylerna är baserade på installation 

av ett energilager med 4 kW effekt och 100 Ah, vilket motsvarar ett 40 kWh energilager. En 

avvägning av den ekonomiska nyttan och de förutspådda priserna på batterier säger att, om det 

inte sker en radikal förändring i elpriserna, kommer ett energilager i hushåll med applikationen 

lastförskjutning inte att vara ekonomiskt lönsamt inom den närmaste tiden.  

De ekononiska kalkylerna pekar på att hushåll kan, beroende på ort, göra en investering på 

4 000 – 12 000 kr på ett energilager med applikationsområde lastförskjutning för att få en 

återbetalningstid på 5 år. För att ge en uppfattning om vad ett energilager faktiskt kan komma 

att kosta tas prisuppgifter från Tesla Powerwall. Teslas batteripaket har i sitt minsta utförande 

3.3 kW effekt, 6.4 kWh kapacitet och ett pris på $3500 (ca 30 000 kr) [69]. Priset exkluderar 

växelriktare och installation som också kommer att behövas. Siffrorna över den beräknade 

totala investeringen som kan göras samt priset på ett energilager pekar på att elpriserna på effekt 

och fasta avgifter behöver dubblas ett antal gånger för att den ekonomiska nyttan ska bli 

tillräcklig för att motivera en investering i energilagring. Också värt att notera är att energilagret 

som använts under simuleringen har 4 kW toppeffekt och en betydligt högre kapacitet än Tesla 

Powerwall. Beräkningar över ekonomiska nyttor av lastförskjutning i nätstationer utfördes inte 

på grund av svårigheten att bestämma vilka besparingar som ges av detta.  

Det finns dock andra applikationsområden som har en potentiell ekonomisk nytta som inte 

beräkningar utförts på. Ett exempel är att installera energilager istället för att investera i att 

bygga om nät med underdimensionerade ledningar och transformatorer. Installation av ett 

energilager leder, vid rätt reglering, till minskade överföringsförluster i nätet då effekten från 

hushållen kan slätas ut och toppeffekten genom kablarna då också minskas, samtidigt som 

kunderna på nätet potentiellt kan dra en ekonomisk nytta av det hela genom att minska 

säkringsstorlek eller en minskad tariffavgift. I ett större perspektiv kan även storskaliga 

energilager potentiellt ge ekonomiska nyttor till nätet genom t.ex. spänningsreglering och 

frekvensreglering då förluster och effekter minskas. 

Ett annat exempel är då ett hushåll kopplar bort nättillförseln och istället endast använder 

batteripaket tillsammans med förnyelsebara energikällor som elförsörjning. Den ekonomiska 

nyttan blir i hög grad beroende av förutsättningarna för hushållet/byggnaden då placering, antal 

soltimmar över året och tillgång till vattenkraft väger tyngst. Ytterligare ett exempel på 

potentiell ekonomisk nytta är vid laddning av större elfordon eller snabbladdning av elbilar. I 

detta fall kan ett energilager som ger en del av eller hela uppladdningseffekten vara ekonomiskt 

försvarbart genom att det minskar de effekttoppar som uppstår vid laddning. 

9. Slutsatser och diskussion  
Från arbetet kan flera slutsatser dras:  

 Regleringen är den viktigaste faktorn vid optimering av ett energilager 

 Oavsett storlek på energilager kan förbättringar göras på effektkurvan 
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 Hushålls/nätstations effekttopp kan minskas med totala storleken hos energilagrets 

effekt  

 Den ekonomiska nyttan är i dagsläget för liten för att motivera ett energilager med 

applikationen lastförskjutning i ett hushåll  

Reglering anses vara den viktigaste faktorn vid optimering av ett energilager eftersom att en 

dåligt inställd reglering kommer kunna leda till att toppeffekten inte minskas med sin fulla 

potential och energilagret tappar en bit av sitt ändamål. Under antagandet att lika många kWh 

i ett hushåll används både med och utan ett energilager blir huvudfunktionen för ett energilager 

minskning av effekttoppar. Med en dåligt inställd reglering motverkas effekttoppar mindre, 

vilket ger en motivering till att regleringen ses som den viktigaste faktorn. Dålig reglering kan 

också medföra ett fullt urladdat batteri, vilket medför att effekttopparna momentant inte kan 

minskas någonting. Med effekttariffer beräknas oftast kostnaden med hjälp av månadens högsta 

eller två högsta timmedelvärde, vilket betyder att om energilagret står urladdat när en effekttopp 

inträffar kommer kostnaden att beräknas för just denna toppen. Detta gör att nyttan av ett 

energilager rent ekonomiskt försvinner. Nyttan av minskade förluster och ett jämnare 

effektuttag från nätet kommer alltid att finnas kvar men detta ger ingen ekonomisk nytta till 

kunden. 

Från simuleringsresultaten ges också att oavsett storlek på energilagret kan förbättringar på 

effektkurvan göras genom minskade effekttoppar. Toppeffekten i hushåll och nätstationer anses 

överlag kunna minskas med batteriets totala effekt med rätt inställd reglering. Detta gör att 

storleken på energilagrets effekt direkt bestämmer vilken minskning som görs i effektkurvan, 

förutsatt att energilagrets kapacitet och reglering har optimerats. Med de kostnader som idag 

råder på batteripaket och hjälpkomponenter anses inte ett energilager vara ekonomiskt 

försvarbart enligt arbetets ekonomiska kalkyler. Vid installation av energilager tillsammans 

med solpaneler finns också problemet att överproduktionen av el från solpanelen ger mer 

intäkter vid försäljning på nätet än för att användas till laddning av ett batteripaket. Vid 

försäljning av el vid överproduktion från solceller på Umeå Energis nät betalas 1 kr/kWh ut till 

producenten (då förutsättningarna från avsnittet Stöd och bidrag för solpaneler uppfylls), 

samtidigt som köpt el från nätet har en kostnad av runt 60 öre/kWh. Detta medför att den 

ekonomiska nyttan blir större av att ladda batteriet med el från nätet istället för med den el som 

uppkommer vid överproduktion från solpanelen. För att energilager ska kunna få en plats i 

dagens elmarknad krävs en drastisk höjning av fasta avgifter och effekttariffer på elnätet.  

 

 

För att få en bild av hur ett elnät kan omvandlas ges Tyskland som exempel. Tyskland har sedan 

år 1990 infört strategin Energiwende, energi transitionen, som är en långsiktig strategi för att 

sänka utsläppen från energiproduktionen. Flera andra länder runtom i Europa delar målet att 

sänka sina utsläpp men Tyskland skiljer sig i utförandehastighet och omfattning. Grundpelaren 

i utförandet är en satsning på sol- och vindkraft, och år 2025 är målet att 100 % av 

elproduktionen ska ske från förnyelsebara källor. Detta har lett till en drastisk prissänkning och 
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högre teknisk mogenhet för sol- och vindkraft och en därmed en slagkraft på elmarknaden.  

Satsningen har också gjort att energilager tillsammans med sol- och vindkraft fått en plats på 

elmarknaden, då elpriserna varierar mycket beroende på den intermittenta produktionen och det 

blir en ekonomisk nytta av att äga ett energilager [70].  

10. Förslag på fortsatt arbete 

 Ytterligare studier föreslås kring hur ett större elnät påverkas vid installation av 

energilager? Denna undersökning kan ge svar på hur energilager kommer att kunna 

påverka nätet i ett större perspektiv och vilka för- och nackdelar som finns. 

 Hos de lokala vindkraftverken kan applikationsområdet effektutjämning undersökas där 

en undersökning görs på vilken ramp-support som krävs för att på ett bra sätt fasa in 

vindkraftsverkens produktion på nätet.  

 En mer ingående undersökning av elkvalité bör också göras för energilager. Hur 

påverkas ström och spänning över hushållet? Hur kan det hela komma att påverka 

kunden? Hur pass noggrant kan upp- och urladdningseffekten styras från ett 

energilager?  

 Det finns möjlighet till ytterligare studier som undersöker hur applikationsområdet 

frekvensreglering kan utövas på lokala och regionala nät. Vilka nyttor finns det i att 

minska effektbortfallet som uppstår från skillnaden mellan behov och försörjning av el? 

Hur kan detta påverka spänningen i nätet?   
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Appendix A – Verifiering av första antagande för ekonomiska 

kalkyler 
Figur 52 och Figur 53 visar simuleringsresultat som verifierar antaganden att antalet kWh under 

en dag för ett hushåll inte förändras vid installation av ett batteri. Avläsning av bilderna till 

höger i Figur 52 och Figur 53 säger att antalet kWh inte förändras vid installation av ett batteri.  

 

Figur 52. Simuleringsresultat för verifiering av första antagandet 

 

Figur 53. Simuleringsresultat för verifiering av första antagandet 
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Appendix B – Verifiering av andra antagande för ekonomiska 

kalkyler 
Figur 54 visar simuleringsresultat som verifierar antaganden att toppeffekten under en dag kan 

minskas med den totala storleken på batteriets toppeffekt.  Avläsning av Figur 54 säger att 

toppeffekten kan minskas med storleken på batteriets toppeffekt vid installation av ett 

energilager.  

 

Figur 54. Simuleringsresultat för verifiering av andra antagandet 

 


