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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om att utreda möjliga energilager i Luleå Energis elnät som kan bli 

aktuella inom en femårsperiod. Omställningen till ett mer hållbart och effektivt energisystem, till 

följd av klimatförändringarna, skapar nya utmaningar för elnätet. Enligt många källor har 

energilager möjligheten att bidra till att möta de utmaningar som kommer från en större andel 

förnybara energikällor med varierande produktion, tillväxten av elfordon som leder till större 

behov av toppkraft, samt ökade krav på tillförlitlighet och stabilitet.   

Flertalet rapporter kommer fram till att energilager i dagsläget är lönsammast om de installeras 

hos kunder, särskilt i samband med egen mikroproduktion, t.ex. solceller. Därför undersöker 

rapporten först ett scenario med anslutning av batterilager till tre flerbostadshus med solceller. 

Batterier har valts som lagringsteknologi då det anses vara den teknologin med störst 

utvecklingspotential i dagsläget. Syftet är att undersöka om batterilager kan öka 

egenanvändningen av den producerade solelen, samt minska fastigheternas effekttoppar. Möjliga 

besparingar för kunden och potentiella nyttor för elnätet beaktas.  

Utifrån mätdata för fastigheternas förbrukning, samt solcellernas produktion, har en analys gjorts 

av hur mycket överskottsel solpanelerna genererar samt när de högsta effekttopparna inträffar. 

Vad gäller solpanelernas produktion så har data funnits tillgängligt endast för några månader, för 

övriga dagar har en beräkning av förväntad produktion gjorts baserat på solinstrålning över Luleå 

kommun. En simulering i MATLAB har sedan genomförts för att dimensionera batteriet.  

Anslutning av mikroproduktion hos kunder kan orsaka spänningshöjningar över tillåtna värden, 

särskilt i svagare landsbygdsnät. Det leder till behov av förstärkningar i nätet, som blir en kostnad 

för nätägaren. En alternativ lösning kan vara att installera ett batterilager, som kan lagra energi 

och hålla spänningsnivån inom tillåtna gränser. Rapporten utreder ett sådant fall, och gör en 

ekonomisk jämförelse mellan förstärkning av nätet och ett batterilager.  

Rapportens resultat visar att energilager har potential att bistå med flertalet nyttor, både för 

konsumenter, nätägare och systemoperatörer. Prognoser tror på en stark tillväxt, samt sänkta 

batteripriser som skulle kunna leda till mer lönsamma investeringar. Undersökningen av att 

ansluta batterier till flerbostadshus med solceller visar att en ökad egenanvändning och minskade 

effekttoppar går att uppnå. Däremot är det inte en lönsam investering i dagsläget, då undersökta 

scenarion visar negativa nettonuvärden. En ungefärlig halvering av batteripriserna skulle behövas 

för att investeringen ska bli lönsam.  Den ekonomiska kalkylen visar också att kunden gör störst 

besparingar om de hade effekttariffer, som ger kunderna incitament att jämna ut sitt effektuttag.  

Rapporten visar också att nätets styrka kan begränsa hur mycket mikroproduktion som kan 

installeras. Om fem kunder i det undersökta området skulle installera solpaneler på 8,6 kW 

vardera skulle spänningshöjningen i den gemensamma anslutningspunkten överstiga tillåtna 

värden och nätet behöva förstärkas. Den ekonomiska jämförelsen mellan investering i ny kabel 

och installation av ett batterilager visade att batterilager i dagsläget är en dyrare investering än en 

ny kabel.  

Slutsatsen är att energilager har potential att bidra till omställningen av energisystemet. Regelverk 

och höga batteripriser begränsar dock möjligheterna till lönsamma investeringar i dagsläget. Att 

se över regelverket och nya affärsmodeller behövs för att möjliggöra mer satsningar på 

energilagring. En utredning av alternativa tariffmodeller kan också vara av intresse, för att skapa 

incitament för ett effektivare nyttjande av elnätet.  



 

Abstract 

This thesis will investigate possible energy storages in Luleå Energi’s power grid within a five-

year period. The transition to a more sustainable and efficient energy system, in response to 

climate change, creates new challenges for the power grid. Energy storage has, according to many 

sources, the potential to contribute to meet the challenges that arise from a larger share of 

intermittent renewables, a growing number of electrical vehicles and increased demands for 

reliability and stability.  

Several reports conclude that currently energy storages are most profitable in customer 

applications, especially in combination with micro-production, e.g. solar cells. Therefore, this 

report will investigate if battery storages could be installed in three multi-residential properties 

with solar cells, with the purpose to increase self-use of electricity generated from the solar cells 

and peak-shaving. Batteries have been chosen as storage technology, since they currently seem to 

be the technology with the most potential. Possible savings for the customer as well as potential 

benefits for the grid will be considered. 

Based on data for the properties’ consumption and solar power production, an analysis has been 

made to see how much excess electricity the solar cells generate and to identify peak demands. 

Regarding the solar cells, data has only been available for a few months. For other days, the 

production has been estimated base on measurements of global radiation over Luleå municipality. 

A simulation in MATLAB has then been carried out to dimension the battery.  

When customers connect micro-production to the grid, the voltage may rise above permissible 

limits, especially in weaker rural grids. As a result, reinforcements of the grid may be necessary, 

which means expenses for the grid owner. Installation of a battery, that can store energy and keep 

the voltage within permissible limits, could be an alternative. The report considers such a case 

and makes a comparison between reinforcements of the grid and installation of a battery.   

The results of the report show that energy storages have several potential benefits, both for 

customers, grid owners and system operators. Forecasts point to a strong growth, as well as 

lowered battery prices, which could lead to investments that are more profitable. The study of 

installing a battery in properties with solar cells shows that an increased self-use and peak 

shaving is possible. However, the economic results show negative net values. This means that 

currently the investment is not profitable. Approximately, battery prices must be cut in half to 

reach profitability. The calculation concludes that power tariffs enables most savings for the 

customers and gives them incentives for peak-shaving.  

The report also shows that the amount of micro-production in a rural grid can be limited by the 

strength of the grid. If five customers in the investigated part of the grid each would install 8.6 

kW solar power, the voltage rise at the point of common coupling would go above permissible 

values, and the grid would have to be reinforced. The economical comparison between investing 

in new cables and installing a battery storage shows that currently, a battery storage is more 

expensive than a new cable.  

The overall conclusion from the report is that energy storage has the potential to contribute to the 

transition of the energy system. However, regulations and battery prices currently limit the 

possibilities for profitable investments. It is recommended to do an oversight of regulations and 

new business models to enable more investments in energy storage. Studying alternative tariffs is 

also important, to create incentives for a more efficient use of the power grid.  
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1 Terminologi 

Azimut – horisontalvinkeln mellan ett himlaobjekt och en observatörs meridian. Räknas medsols 

från söder för solpaneler 

Digpro dpPower – GIS-program (Geographic Information System) med kartor, enlinjescheman, 

topologier och anläggningsdata för att hantera nät för eldistribution  

DoD – Urladdningsdjup (Depth of Discharge) 

EASE – European Association for Storage of Energy  

ESO – Energilagringsoptimerare (Energy Storage Optimizer) 

IEA – International Energy Agency 

kWp – maximal teoretisk effekt  

LiFePO4 – litiumjärnfosfat, en typ av litiumjonbatteri 

NiMH – Nickel-metallhydrid 

Okontrollerad ö-drift – När en produktionsanläggning (oönskat) kan förse en konsument med el 

trots att överliggande nät är spänningslöst. Kan orsaka farlig situation för servicepersonal   

PCC – Gemensam sammankopplingspunkt (Point of Common Coupling) 

SoC – Laddningstillstånd (State of Charge)  
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2 Introduktion 

Examensarbetet utfördes vid Luleå Energi Elnät AB, en del av Luleå Energi AB som är ett 

energiföretag som ägs av Luleå Kommunföretag AB. Luleå Energis vision är att vara en drivkraft 

för kund och samhälle. Företaget har omkring 160 anställda, cirka 40 000 elnätskunder och 

10 000 fjärrvärmekunder. Affärsområdena är elhandel, elnät, värme och kyla samt bioenergi. 

Tillsammans med Lunet AB har de hand om bredbandstjänster i Luleå kommun, och tillsammans 

med LuleåKraft AB driver de ett kraftvärmeverk som producerar elkraft och fjärrvärme. Syftet 

med examensarbetet är att utreda energilager i Luleå Energis elnät som kan bli aktuella inom en 

femårsperiod. Arbetet ska utreda energilager som kan bli aktuella hos kunder och vad det innebär 

för Luleå Energi som nätägare. Energilager som kan installeras av Luleå Energi som nätägare, 

bl.a. med avseende på spänningskvalitet, ska också utredas.  

2.1 Bakgrund 

 

Klimatförändringarna reser krav på ett mer hållbart och effektivt energisystem. Sveriges 

klimatmål är att år 2040 ha en 100 % förnybar elproduktion. Produktionen från förnybara 

energikällor, t.ex. sol- och vindkraft, är varierande, och medför utmaningar för elnätet där tillgång 

och efterfrågan ständigt måste vara i balans. Problem med försämrad stabilitet och elkvalitet kan 

annars uppstå. Som en del i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle väntas också elfordonen 

öka i antal, och de leder till större effektuttag från elnätet. Effektbrist är redan ett problem i större 

städer, och frågan blir än mer aktuell med större andel varierande produktion samt nya laster. 

Ökade krav på tillförlitlighet och stabilitet ställs också på elnätet.   

Med det som bakgrund har begreppet Smarta elnät, som syftar till ett mer hållbart och effektivt 

utnyttjande av elnätet, vuxit fram. En del i detta område är energilagring. Energilager kan dämpa 

variationen hos förnybara energikällor och jämna ut konsumenters effektuttag, vilket leder till 

minskade förluster och mindre behov av toppkraft i elnätet.   

I kapitel 3 i rapporten ges en mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till behovet av 

energilager samt potentiella nyttor teknologin kan bidra med. Prognoser för förväntad utveckling 

tas också upp, liksom exempel på utvecklingen i Tyskland där batterilager i kombination med 

solceller har haft en stark tillväxt.  

2.2 Mål och omfattning 

 

Målet med rapporten är att inledningsvis presentera området genom att beskriva de utvecklingar 

som ligger till grund för det ökade intresset för energilagring, samt vilka potentiella nyttor som 

energilager kan medföra. Rapporten kommer att undersöka vilka implementeringar som är 

möjliga idag, och vilka begränsningar som finns i form av bland annat regelverket. Målet är även 

att ge en överblick över hur regelverk och affärsmodeller skulle kunna utvecklas för att 

möjliggöra mer satsningar på energilager.  

I rapporten undersöks möjligheten att ansluta batterilager till tre flerbostadshus med solpaneler. 

Möjliga lagringsteknologier har begränsats till batterilager, som anses vara den teknologin med 

störst utvecklingspotential. En fördel med batterier är att de kan användas i princip varsomhelst 

och inte har någon undre gräns på storleken. Målet är att undersöka om batterilagret kan bidra till 

ökad egenanvändning av den egenproducerade elen, samt minska fastigheternas effekttoppar. 
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Positiva effekter för elnätet med lokala energilager hos kund kommer också att beaktas. Den 

ekonomiska kalkylen ser till möjliga besparingar genom sänkt säkringsabonnemang från dagens 

nivå, samt besparingar som kunnat fås om fastigheterna istället hade effekttariffer.  

Rapporten kommer också att utreda om batterilager kan vara ett alternativ till förstärkning av ett 

svagare landsbygdsnät. Om kunder installerar mikroproduktionsanläggningar, t.ex. solceller, kan 

det leda till spänningshöjning över tillåtna nivåer. Ett område i Luleå Energis elnät undersöks för 

att se om anslutning av mikroproduktion kan leda till behov av förstärkning av nätet.  

Rapporten har som mål att svara på följande frågor:  

• Kan batterilager anslutna till flerbostadshus med solceller bidra till ökad egenanvändning 

och minskade effekttoppar?  

• Hur stort batteri behövs för att minska effekttopparna med 20 %? 

• Kan lokala batterilager hos konsumenter bidra till bättre spänningskvalitet? 

• Vilken nytta har energilager för effektbrist? 

• Kan energilager vara ett alternativ till nätförstärkningar när mikroproduktion ska 

anslutas? 

2.3 Metod 

 

För rapportens inledande del har en litteraturstudie av flertalet rapporter och artiklar genomförts.  

Den del av rapporten som handlar om batterilager till flerbostadshus med solceller har 

inledningsvis genomförts genom att samla in nödvändiga mätdata för fastigheternas förbrukning 

samt solcellernas produktion. Vad gäller solcellerna, så har mätvärden för produktionen endast 

funnits tillgänglig för några månader. För de dagar då inga uppmätta värden funnits har en 

beräkning av förväntad produktion gjorts baserat på data från SMHI som anger solinstrålning 

över Luleå kommun. Ett medelvärde baserat på solinstrålning för åren 2015 till 2018 har använts i 

beräkningarna. Insamlade data har analyserats för att se hur mycket överskottsel solpanelerna 

producerar samt när fastigheternas högsta effekttoppar inträffar.  

Utifrån det har lämplig laddnings-/urladdningsstrategi undersökts för att optimera användningen 

av batterilagret. En simulering har gjorts i MATLAB för att dimensionera batteriet. Den 

batterilösning som valdes ut var batterier och styrsystem från Ferroamp. En intervju med Mats 

Karlström vid Ferroamp har genomförts för att få mer information om deras produkter. Möjliga 

besparingar för kunden vid installation av batterilager har beräknats, dels baserat på sänkning av 

nuvarande säkringsabonnemang baserat på Luleå energis nätavgifter, och dels besparingar som 

skulle erhållas om fastigheterna haft effekttariffer. Prisuppgifter från tre företag som idag har 

effekttariffer har hämtats, och ett medelvärde av dem har använts i beräkningarna.  

För att undersöka om energilager kan vara ett alternativ till förstärkningar av nätet vid anslutning 

av mikroproduktion har en plats en bit ut i Luleå energis elnät valts ut, där det i dagsläget finns en 

kund med solpaneler. Ett scenario där nätet behöver förstärkas för att fler kunder ansluter 

solpaneler har antagits, och val av ny kabel samt kostnadsberäkning har genomförts. Ett 
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batterilager som ett alternativ till nätförstärkning har sedan undersökts, och en beräkning av hur 

stort batteri som behövs samt investeringskostnaden har beräknats.  

Utöver ovan beskriva metoder har intervjuer med flertalet personer vid Luleå Energi genomförts, 

för att samla kunskap och information som har behövts. Rapportskrivning har pågått kontinuerligt 

under arbetets gång. 

2.4 Resultat  

 

Resultatet av rapportens inledande del visar att energilager kan bidra med flertalet nyttor, för flera 

av elnätets aktörer på olika nivåer. Prognoser tror på en stark tillväxt och sjunkande batteripriser.  

För de tre fastigheterna med solpaneler visade det sig att egenanvändningen av den 

egenproducerade elen redan var hög, då den var över 90 % under samtliga månader. Ett 

batterilager som endast lagrar överskott från solpanelerna skulle därmed riskera att stå oanvänt 

större delar av året. Resultatet visade också att den ekonomiska besparingen genom ökad 

egenanvändning i det här fallet är försumbar. Det främsta syftet blev därmed att se till 

möjligheten att sänka fastigheternas effekttoppar.  

Simuleringen i MATLAB visade hur stort batteri som behövs för respektive fastighet för att sänka 

effekttoppen med 20 %. Minskad effekttopp möjliggör sänkning av säkringsabonnemanget för två 

av de tre husen, men besparingen som det skulle ge var liten i förhållande till 

investeringskostnaden för ett batteri. Resultatet visar att minskade effekttoppar ger störst 

ekonomisk besparing om kunden har effekttariff.  

Den ekonomiska kalkylen resulterade i negativt nettonuvärde för samtliga tre fastigheter, samt 

om husen delat på ett gemensamt batteri. Det gäller både om investeringen görs nu samt om fem 

år. En beräkning av vilken prisnivå batterier och styrsystem skulle behöva ha för att investeringen 

i detta fall skulle bli lönsam visade att en ungefärlig halvering av priserna skulle behövas.  

Förutom möjliga besparingar för kunden så kan lokala energilager också vara av nytta för elnätet, 

då utjämnat effektuttag och minskade toppar leder till minskade förluster och dämpar 

belastningen på nätet när efterfrågan är hög.  

Resultatet från undersökningen av mikroproduktion som ansluts i ett svagare landsbygdsnät 

visade att det antagna scenariot medförde spänningshöjningar i den gemensamma 

anslutningspunkten (PCC) som översteg de 3 % som svensk energi rekommenderar (Svensk 

Energi AB, 2011). Därmed skulle nätet behöva förstärkas med nya kablar. I kundernas 

anslutningspunkt var spänningen inom rekommenderade nivåer. Jämförelsen mellan ny kabel och 

ett batterilager visade att batterilagret är en något dyrare investering i dagsläget.  

Sammanfattningsvis så har energilager potentialen att bidra till att möta de nya utmaningar som 

elnätet står inför. Prognoser tror på en stark tillväxt, men som rapporten visar så beror 

utvecklingen bland annat på faktorer som regelverk och batteripriser som i dagsläget hindrar 

möjligheten till lönsamma investeringar.  

  



5 

 

3 Energilager 

3.1 Bakgrund 

Energisystemet står inför en omställning. Elproduktionen förändras, från att ha varit storskalig 

och centraliserad till en större andel förnybar, decentraliserad och småskalig produktion. För 

denna omställning krävs ett elnät som är smartare och mer flexibelt, och utifrån det har begreppet 

”Smarta elnät” vuxit fram. Även kundernas förväntningar på färre strömavbrott och efterfrågan 

av ny teknik, elbilar och solceller ligger bakom behovet av ett smart elnät. (Konsumenternas 

energimarknadsbyrå, u.d.).  

Enligt Forum för smarta elnät, som bildades 2016 efter ett regeringsbeslut, så möjliggör smarta 

elnät att användare av nätet, både producenter och konsumenter, kan använda energin på ett 

smartare sätt. Begreppet omfattar nya teknologier samt nya affärsmodeller och aktörer på 

marknaden (Swedish smartgrid, u.d.). Till de nya teknologierna hör bland annat energilager. 

International Energy Agency (IEA) nämner energilager som ett alternativ för att förenkla 

integreringen av förnybar och decentraliserad produktion. Programvara för batterier, för att kunna 

lagra egenproducerad el och möjliggöra efterfrågeflexibilitet, är ett annat område (Swedish 

smartgrid, u.d.).  

För att säkerställa en stabil och tillförlitlig tillgång på el som håller god kvalitet, är det nödvändigt 

att tillgång och efterfrågan ständigt är i balans. Den varierande produktionen hos förnybara 

energikällor kan därmed bli problematisk, då den är svår att prognostisera. Men övergången till 

ett fossilfritt samhälle kräver mer förnybara energikällor, och enligt Europakommissionen kan 

energilager spela en stor roll. Energilager beskrivs som en konkret lösning för att förbättra 

effektiviteten och möjliggöra integration av mer förnybar energi, då teknologin kan balansera 

elnätet genom att lagra överskottsenergi och använda den när efterfrågan är högre (European 

Commission, 2019).  

3.2 Möjliga applikationer och nyttor 

Energilager kan bidra med flertalet nyttor för elnätets olika aktörer, t.ex. producenter, 

systemoperatörer och konsumenter. I tabell 3.1 nedan ges en översikt av nyttor som ett 

batterilager kan medföra, beroende på applikation och placering.  
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Tabell 3.1 Möjliga nyttor med ett batterilager (Widegren, 2016) 

Produktion 
Transmission–

systemansvar 
Distribution Konsument 

Arbitrage Systemstabilitet Systemstabilitet 
Styrning efter 

timprisavtal 

Integrering med vind- 

och solkraft 
Frekvenshållning Spänningshållning 

Minskat effektuttag 

vid topplast 

Alternativ till 

bortkoppling vid låg 

efterfrågan 

Produkter på 

reglerkraftmarknaden 

Elkvalitet, reaktiv 

effektkompensering 

etc. 

Ökad egenanvändning 

av egenproducerad el 

Black-start Övriga systemtjänster 

Hantering av 

flaskhalsar och 

undvikande av 

nätinvesteringar 

Reservkraft och 

elkvalitet 

 

Hantering av 

flaskhalsar och 

undvikande av 

nätinvesteringar 

Ö-drift Stöd till mikronät 

I avsnitt 3.1 nämns att energilager kan medföra nyttan att integrera en större andel förnybar energi 

genom att dämpa variationen hos t.ex. sol- och vindkraft. En annan utmaning för elnätet är att 

producenter och konsumenter ofta befinner sig på långt avstånd från varandra (även om det till 

viss del ändras med mer lokalt producerad el). När el överförs i transmissionsnätet beror det på 

tillgång och efterfrågan, och när de ska balanseras kan det bli trängsel på nätet som kan leda till 

överbelastning och behov av att förstärka nätet. Energilager kan vara ett alternativ till 

nätförstärkning, till exempel om de installeras vid understationer i slutet på högt belastade 

ledningar. Det skulle även bidra till att spänning och frekvens hålls inom toleransnivåerna 

(International electrotechnical commission, 2011).  

Energilager kan också fungera som reservkraft, till exempel vid avbrott på grund av 

naturkatastrofer eller överbelastningar. Vissa industrier är extra känsliga för spänningsbortfall. 

Till exempel industrier som producerar halvledare och LCD, där spänningsfall på bara några 

tiondels millisekunder kan påverka kvaliteten på produkterna. Vid spänningsfall, till exempel på 

grund av blixtnedslag, kan ett energilager säkra elförsörjningen. (International electrotechnical 

commission, 2011).  

I Tyskland har batterilager i hemmen haft en stark tillväxt vilket beskrivs mer under avsnitt 3.4. 

Kraven för att delta på balansmarknaden har ändrats för att underlätta efterfrågeflexibilitet och 

energilagring, vilket beskrivs i rapporten Lokala energilager i distributionsnäten. Gränsen för att 

få delta på balansmarknaden har sänkts från 5 MW till 1 MW och kravet är att kunna reagera 

inom 30 sekunder och leverera effekt i minst 15 minuter. I och med den förändringen har 

aggregatorrollen testats, där de som äger solceller och batterilager hyr ut en del av sin 

lagringskapacitet till en aggregator som kan sälja tjänster på balansmarknaden. (Hansson, 2016). I 

en sådan lösning bidrar energilager till frekvenshållning och ger större intäktsmöjligheter till den 

som äger ett batterilager.  
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Rapporten Energilager i Energisystemet anger att energilager har en stor potential att bidra till ett 

hållbart energisystem. Rapporten tar även upp frågan om regelverket, och säger att en del 

justeringar i ellagen krävs för att energilager ska bli en intressant affär för nätägare. Rapporten 

drar slutsatsen att värdet av lokala energilager installerade hos kund är störst (Hansson, et al., 

2014). 

Den svenska ellagen, 1kap §4, säger att: ”med nätverksamhet avses att ställa elektriska 

starkströmsledningar till förfogande för överföring av el”. Det nämns även andra delar som tillhör 

nätverksamheten, bland annat ”annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska 

nätet” (SFS 1997:857). Under ”annan verksamhet” skulle energilager kunna ingå. Men även om 

regelverket tillåter elnätsföretag att äga energilager så begränsas användningen. Energilager får 

endast användas för att täcka nätförluster eller ersätta utebliven el vid elavbrott, vilket begränsar 

möjligheterna till lönsamhet (Nordling, et al., 2015).   

3.2.1 Batterilager i anslutning till snabbladdningsstationer för elfordon  

En möjlig applikation är att ansluta ett batterilager till snabbladdningsstationer för elfordon, som 

kan dämpa belastningen på nätet. Om det finns elbussar kan en lämplig placering vara i slutet av 

busslinjerna eller vid bussgaraget.  

Luleå kommun har som ambition att kollektivtrafiken ska vara 75 % fossilbränslefri år 2020. Den 

15 oktober 2018 invigdes den första elbusslinjen i Luleå, som är den nordligaste i Europa (Luleå 

Energi AB, 2018). Projektet är ett samarbete mellan Luleå Energi, Luleå kommun och Luleå 

lokaltrafik (LLT). Fem stycken elbussar är i trafik och har fungerat bra under vintermånaderna. 

Bussarna drivs med grön el från vattenkraft (Luleå kommun, 2019). Det finns två stycken 

laddstationer, placerade i busslinjens ändpunkter. En laddning tar 2 till 6 minuter och kräver 450 

kW (Luleå Lokaltrafik AB, u.d.). 

Om flera bussar som kräver 450 kW ska laddas samtidigt blir det en hög belastning på elnätet. 

Möjligheten att installera ett batterilager i anslutning till en laddningsstation borde utredas.   

3.3 Teknologier för energilagring 

Det finns flertalet olika teknologier för energilagring. De har olika egenskaper som lämpar sig 

bäst för olika applikationer. Tabell 3.2 visar de olika teknologierna, vissa är under utveckling 

medan andra är kommersiella.  

Tabell 3.2 Teknologier för energilagring 

Mekaniska 
– Pumpkraft 

– Svänghjul 

– Tryckluft 

Elektrokemiska – Sekundära batterier 

– Flödesbatterier 

Elektriska 
– Superkondensatorer 

– Supraledande magneter 

Värmelager 

– Vattenbaserat 

– Saltbaserat 

– Fasomvandlingsmaterial 

Kemiska 
– Vätgas 

– Syntetisk naturgas 
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Den största utvecklingen sker inom teknologin elektrokemiska energilager, där sekundära 

batterier, särskilt litiumjonbatterier, verkar ha den största marknadspotentialen (Hansson, et al., 

2014). Därför har denna rapport valt att se till batterier som lagringsteknologi.  Enligt en rapport 

från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) så väntas batterier bli en större del i det 

svenska energisystemet, både i hemmen och i elfordon. Kostnaden är den största utmaningen, 

men prissänkningar väntas inom de närmaste tio åren (Nordling, et al., 2015). 

I rapporten nämns två olika batterityper; litiumjon samt nickel-metallhydrid (NiMH). 

Litiumjonbatterier är den största lagringstekniken i portabla och mobila applikationer. 

Urladdningshastigheten kan vara allt från sekunder till veckor, vilket gör batteriet flexibelt och 

universellt (International electrotechnical commission, 2011). Batteriet har hög energitäthet och 

en verkningsgrad på mellan 80 och 90 %. En nackdel med litiumjonbatterier är att den höga 

energitätheten tillsammans med litiums brännbarhet medför risk för överhettning och utveckling 

av brand (Nordling, et al., 2015).  

NiMH batterier har fördelen att de inte medför någon brandrisk, samt att batteriet är 

återvinningsbart. Dessutom klarar de temperaturer ner till -20 °C, vilket är en fördel vid 

användning i norra Sverige. (Nilar, u.d.). En nackdel med NiMH batterier är att de har viss 

självurladdning, särskilt vid högre temperaturer, vilket innebär förluster vid lagring under längre 

tid (PowerStream, 2018). Nyligen så har batteriföretaget Nilar, tillsammans med forskare från 

Stockholms universitet, utvecklat en metod för att flerdubbla livslängden på sina NiMH batterier. 

NiMH batteriet åldras genom att elektrolyten förbrukas och med den nya metoden kan syrgas 

tillsättas för att bilda ny elektrolyt. Batterierna planeras att lanseras i år (Power Circle, 2019). 

Batterier med längre livslängd ger större möjligheter till lönsamma investeringar.  

3.4 Prognos för utvecklingen  

I avsnitt 3.1 och 3.2 nämns bakgrunden till behovet av energilager och vilka nyttor lagring kan 

bidra med. Huruvida energilager kommer att implementeras i större utsträckning kommer att bero 

på flera faktorer, till exempel regelverk och batteripriser. Men internationella exempel som visar 

på tillväxt och ökat intresse finns, och generellt så tror många prognoser på en stark tillväxt av 

energilagringsmarknaden.  

I Europakommissionens långsiktiga version för en klimatneutral ekonomi till 2050 fastställs olika 

åtgärder för att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 80 % till 2050, jämfört med 1990 

års nivåer. Europakommissionen har utvecklat flera scenarion som alla sammanstrålar i ett 

element; energilagring. Ökad lagringskapacitet kommer att möjliggöra att mer förnybara 

energikällor kan integreras på ett snabbare och mer effektivt sätt (European Association for 

Storage of Energy, 2019).  

European Association for Storage of Energy (EASE) och Delta Energy & Environment Ltd, tror 

på en tillväxt av energilagringsmarknaden i Europa, från sammanlagt 0,6 GWh 2015 till 5,5 GWh 

2020, där energilager i bostäder väntas stå för den största andelen. I den tredje utgåvan av 

European Market Monitor on Energy Storage (EMMES 3.0) visar de att tillväxten av 

energilagringsmarknaden år 2018 var större än förväntat, och var högre än både 2016 och 2017. 

Vidare anger de att förändringar av elmarknaden, som kan medföra positiva effekter för 

energilagringsmarknaden i Europa, kan väntas i och med ”Clean Energy for All Europeans” som 

antagits av Europaparlamentet (European Association for Storage of Energy; Delta Energy & 

Environment Ltd, 2019).  
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I en krönika i Energivärlden ger Bo Normark på InnoEnergy några internationella exempel på 

tillväxten av batterimarknaden. År 2017 tiodubblades försäljningen av hemmabatterier i 

Australien och cirka 30 000 hembatterier såldes i Tyskland. I England och USA installeras 

storskaliga batterier för systemtjänster, t.ex. frekvensreglering. Enligt Normark kommer batterier 

under de närmaste tio åren inta en central roll i det svenska energisystemet (Normark, 2018).  

Solcellskollen – som erbjuder hjälp till mindre aktörer på solcellsmarknaden med bland annat 

verktyg för att räkna på solceller – har intervjuat en forskare vid Chalmers, och tror att mycket 

kommer att hända de kommande åren vad gäller batterilager i hemmen i Sverige. I dagsläget är 

batterilager i regel inte lönsamt för en svensk villaägare, men med sjunkande batteripriser kan det 

ändras (Wallnér, 2018).  

Utvecklingen i Tyskland är intressant att se till, där batterilager i hemmen i kombination med 

solpaneler har haft en stark tillväxt. Tyskland har länge varit den viktigaste solcellsmarknaden i 

världen. De har haft förmånliga inmatningstariffer, där ett fast pris för överskottsel från 

solpaneler som säljs till nätet har garanterats i 20 år. Inmatningstarifferna sänktes 2012 och 

ersättningen för såld överskottsel blev lägre än priset för köpt el. I och med det ökade intresset för 

en högre egenanvändning (Energimyndigheten, 2016). Mellan slutet på 2014 och början på 2017 

sjönk marknadspriserna för batterilager i hemmen med mer än 60 % (Wallnér, 2018). Sänkta 

batteripriser har gjort att det tidigare stödsystemet för lagringsenheter anslutna till solpaneler 

avvecklades 2018.  

En miljon hem i Tyskland har egna solpaneler. I mitten på 2017 fanns det 50 000 

batterilagringssystem installerade, och totalt under året såldes 37 000 enheter – vilket var mer än 

prognosen på 31 000 enheter (Colthorpe, 2018). Nu är det mer än 120 000 tyska hushåll och 

småföretag som har solpaneler i kombination med ett batterilager. Hälften av alla sålda 

solcellsanläggningar säljs nu i kombination med ett batterisystem (Hockenos, 2019). 120 000 är 

visserligen en liten andel av Tysklands 82 miljoner invånare, men tillväxten visar ändå på ett ökat 

intresse.  

3.4.1 Prisutveckling batterier 

En utmaning med batterier är priset, som har sjunkit kraftigt men fortfarande ligger på en nivå 

som försvårar lönsamma investeringar. Många prognoser tror dock på en fortsatt sänkning av 

priserna, som öppnar upp möjligheterna för satsningar på batterilager.  

Enligt konsultföretaget McKinsey föll batteripriserna med mer än 15 % per år mellan 2012 och 

2017, totalt minskade priset med 50 %. De anger att den globala tillväxten av elfordon är en stor 

bidragande faktor till att batteripriserna pressats nedåt, men även att växelriktare och andra 

komponenter blivit billigare. Fortsatta framsteg i tillverkningsprocessen och förbättrad teknologi 

kommer att möjliggöra ytterligare snabba sänkningar av priset. McKinseys prognos är att priset 

för batterilager kommer att ligga på 470 $/kWh år 2020 och 270 $/kWh år 2025. Slutsatsen av 

prognosen är att marknaden för batterilager kommer att växa, och att energilager kommer vara ett 

betydande inslag i framtidens energisystem (Frankel, et al., 2018). 

Bloomberg New Energy Finance anger också prognoser som tror på fallande batteripriser och en 

tillväxt av installerade energilager i världen. De tror att priset för litiumjonbatterier kommer att 

sjunka med ytterligare 52 % mellan 2018 och 2030, ovanpå de prissänkningar som redan skett de 

senaste tio åren (Bloomberg NEF, 2018).  

En utveckling som kan pressa ned priserna på batterier för energilagring är möjligheten att 

återanvända batterier från elfordon. Prestandakraven för batterier i elfordon är höga och kräver 
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omkring 80 % av total användbar kapacitet och självurladdning på endast 5 % under 24 timmar. 

Batterier som inte längre uppfyller prestandakraven för elfordon kan fortfarande fungera väl i 

applikationer med mindre frekventa laddningscykler, till exempel som reservkraft (Engel, et al., 

2019). Ett projekt med återvunna batterier från elfordon finns i Göteborg. Fjorton stycken 

återanvända litiumjonbatterier från elbussar har installerats av Göteborg Energi, Riksbyggen, 

Volvo och Johanneberg Science Park hos en bostadsrättsförening där fastigheterna har solpaneler 

på taken (Göteborg Energi).  

Utveckling av batterier med förbättrad prestanda och utökad livslängd är också av stor vikt för att 

batterilagring ska nå mer lönsamhet. Prisutvecklingen och tillväxten är därmed även beroende av 

forskningsframsteg. Europakommissionen underströk i sin strategiska plan för batterier i maj 

2018 behovet av långsiktiga forskningsinitiativ i framtida batteriteknologier. I mars 2019 

lanserades ”Battery 2030+” som är ett storskaligt forskningsinitiativ med ledande forskare i 

Europa (European Energy Research Alliance, 2019). Battery 2030+ säger att batterier har en 

central roll att spela i Europas omställning från fossila bränslen till förnybar energi. Några av 

målen är att ta fram batterier med längre livslängd, högre prestanda och integrerade smarta 

funktioner (Battery 2030+, 2019).  
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4 Batterilager anslutet till flerbostadshus med solceller 

Denna del av rapporten undersöker anslutning av batterilager till flerbostadshus med solpaneler 

installerade. Syftet med batterilagret är inledningsvis att öka egenanvändningen av den 

egenproducerade elen samt att minska effekttopparna och därmed eventuellt kunna göra en 

ekonomisk besparing. Ökad egenanvändning av egenproducerad el och jämnare effektuttag är 

positivt även för elnätet. Besparingar av nätavgifter beräknas dels på sänkning av nuvarande 

säkringsabonnemang, och dels baserat på om fastigheterna hade haft effekttariffer. Luleå Energi 

har idag inte effekttariffer, istället har prisuppgifter hämtats från tre bolag som idag har 

effekttariffer.  

4.1 Fastigheterna 

De undersökta fastigheterna är tre flerbostadshus i Luleå kommun som har solpaneler installerade 

på taken. Fastigheterna har gruppabonnemang, det vill säga en anslutningspunkt per hus. Elen 

från solcellerna används därmed både till fastighetsel samt lägenheternas elförbrukning, det finns 

cirka 25 till 30 lägenheter per hus. För att undersöka möjligheterna att använda ett batterilager för 

att öka egenanvändningen och minska effekttopparna har mätvärden för de tre husens förbrukning 

för 2018 samlats in.  

Fastigheternas säkringsstorlek är idag överdimensionerad. För att ge en rättvis siffra för möjliga 

besparingar har det reella behovet av säkringsnivå i dagsläget beräknats enligt formel (4.1), där 𝑃 

är högsta effektuttaget och 𝑈 är fasspänningen 230 V.  

 
𝐼 =

𝑃

3 ⋅ 𝑈
 

(4.1) 

Fastigheterna beskrivs i tabell 4.1 nedan.  

Tabell 4.1 De undersökta fastigheterna 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Säkring [A] 80 125 80 

Årlig förbrukning [kWh] 89 797 82 326 81 237 

Högsta effekt [kW] 25 28 23 

Reellt behov av säkring [A]  50 50 35 

4.2 Solpaneler 

På fastigheternas tak finns solpaneler installerade. Solcellsanläggningen är av samma storlek för 

respektive hus och har växelriktare och optimerare från Solaredge Technologies Inc. Optimeraren 

ökar effektuttaget för varje panel, samt ger ökad säkerhet. Solcellerna producerar likström och 

växelriktaren omvandlar den till växelström. Solaredge erbjuder också en webb-portal som bland 

annat visar hur mycket solcellerna producerar (Solaredge, u.d.). I tabell 4.2 nedan beskrivs 

solcellsanläggningarna, värdena har erhållits från Solaredges webbportal.   
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Tabell 4.2 Solpanelerna på respektive fastighet 

Solpaneler 

Maximal teoretisk effekt 17,8 kWp 

Växelriktarens aktiva effekt  17 kW 

Antal moduler 66 

Uppskattad årlig energi  17,51 MWh 

Data för uppmätt produktion från solpanelerna har hämtats in från 12 november 2018 till 21 april 

2019. Mätvärdena är hämtade från solpanelerna på hus 1, som används som referens för samtliga 

hus. Det bedömdes rimligt eftersom att produktionen från de tre husen är likvärdiga, då 

installerad effekt är lika stor och husen är placerade nära varandra.  

Mätvärdena är avlästa i genomsnittlig effekt i watt per 15 minuters period, se figur 4.1 nedan. För 

att få ett medelvärde för kW/h har mätvärdena räknats om. Ett exempel på hur beräkningarna har 

genomförts visas nedan, med mätvärden från den 14 april 2019 mellan klockan 13:00 och 14:00.  

 
Figur 4.1 Solpanelernas produktion i Watt, 4 april klockan 13:00 – 14:00 

Först läggs de fyra 15-min värdena från figur 4.1 ihop:  

12852,667 + 13116,667 + 13228,667 + 11121 = 50319,001 W 

 

Sedan multipliceras summan med 0,25 för att få medeleffekten för timmen: 

50319,001 ⋅ 0,25 = 12579,8 W = 12,578 kW 
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För de dagar på året då uppmätt produktion inte har funnits tillgängligt har en beräkning av 

förväntad produktion gjorts. I Solaredges webb-portal anges förväntad produktion per månad. 

Men för att se vilka tider det finns ett eventuellt överskott som kan lagras krävdes timvärden, och 

därmed har en egen beräkning behövt genomföras.  

Data för global solinstrålning över Luleå kommun i W/m2 har hämtats från SMHI (SMHI, u.d.). 

Ett medelvärde baserat på värden för åren 2015 till 2018 har använts för att ge en mer rättvis 

uppskattning, då solinstrålningen kan variera år för år. Till exempel så var solinstrålningen under 

2018 i genomsnitt 12 % högre än 2017, och vid alla SMHI:s stationer som har kompletta soldata 

för 2018 var det den högst uppmätta solinstrålningen under perioden 2002 till 2018 (Stridh, 2019) 

I ett inlägg på Bengts villablogg1 beskrivs hur effekten som solceller ger per kvadratmeter kan 

beräknas (Stridh, 2012). Utifrån det beräknas solcellernas förväntade produktion enligt formel 

(4.2), där global instrålning är i W/m2, 𝑎 är solpanelernas area i m2, och 𝜂 är verkningsgraden i 

procent. 

 Global instrålning ⋅𝑎 ⋅
𝜂

100 %
 (4.2) 

Från solpanelernas datablad fås att arean för varje panel är 1,6 m2, och på varje hus finns 66 

stycken paneler. Solpanelernas totala area blir då cirka 108 m2 för respektive hus. 

Verkningsgraden, η, fås också från databladet och är 16,5 % (Jinko Solar, 2015). 

De egna beräkningarna har jämförts med de som Solaredge angett som förväntad produktion per 

månad och de stämmer relativt väl överens. Därför anses det rimligt att hänsyn inte tagits till 

eventuell skillnad mellan SMHI stationens och fastigheternas azimutvinkel2. Avståndet mellan 

SMHI stationen och fastigheterna negligeras också.  

Se figur 4.2 nedan för jämförelse mellan egna värden samt Solaredges beräkningar. Figuren visar 

att vissa skillnader finns, men de bedöms som försumbara. Från november till april är värdena i 

kategorin ”egna beräkningar” faktisk uppmätt produktion. De skiljer sig till viss del från 

Solaredges förväntade produktion, vilket visar att prognosen för förväntad produktion kan skilja 

sig från verkligt utfall. Den slutsats som definitivt kan dras är att elproduktionen från solpaneler 

varierar med vädret och är svår att prognostisera. 

                                                      
1 Bengts villablogg drivs av Bengt Stridh, som är universitetslektor och expert inom solcellsområdet.  
2 Azimut är horisontalvinkeln mellan ett himlaobjekt och observatörens meridian. För solpaneler räknas 

vinkeln medsols från söder (Energimyndigheten, 2018).  
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Figur 4.2 Solpanelernas produktion under ett år, jämförelse mellan egna beräkningar och Solaredge 

Faktiskt och beräknad produktion från solcellerna har sammanställts i Excel. I figur 4.3 visas 

solpanelernas produktion samt förbrukningen i hus 1 per dygn under ett år.  

 
Figur 4.3 Solpanelernas produktion och förbrukning hus 1 per dygn under ett år 

Timvärden för solpanelernas produktion samt fastigheternas förbrukning har jämförts för att se 

vilka timmar det finns ett eventuellt överskott som kan lagras. Det visade sig att det finns ett 

relativt litet överskott, fastigheterna använder redan den största delen av den egenproducerade 

elen. Det verkar rimligt med tanke på att elen används både till fastighetsel och samtliga 
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lägenheters förbrukning. De timmar med överskott har lagts ihop för respektive månad och visas i 

figur 4.4.  

 
Figur 4.4 Överskott från solpanelerna  

Som figur 4.4 visar så finns det en viss mängd överskottsel, men sett till månadens totala 

produktion är det bara några procent. Egenanvändningsgraden, det vill säga hur många procent av 

den egenproducerade elen som fastigheterna förbrukar själv, har beräknats och visas i figur 4.5. 

Egenanvändningen är 100 procentig för månaderna oktober till januari, vilket beror på att 

solpanelerna producerar lite el. I december till exempel var uppmätt produktion 1,16 kWh.   

 
Figur 4.5 Fastigheternas egenanvändning 

Överskottet och egenanvändningen skiljer sig åt mellan fastigheterna, vilket visas i figurerna 

ovan. Hus 2 har det högsta överskottet, men sett över hela året så har hus 2 något högre total 

förbrukning än hus 3. Överskottet beror på produktion och förbrukning under den aktuella 
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timmen, och det största överskottet behöver inte nödvändigtvis inträffa de timmar då solpanelerna 

producerar som mest. 

Eftersom att överskottet är relativt litet, så blir även den potentiella nyttan av ett batterilager som 

endast lagrar överskottsel från solpanelerna liten. Det skulle också innebära att batteriet står 

oanvänt under vintermånaderna då solpanelernas produktion är låg och inget överskott finns. 

Syftet att öka egenanvändningen är därmed inte lika aktuellt, då den redan är hög. Som visas i 

figur 4.5 är egenanvändningsgraden mer än 90 % under samtliga månader. 

En potentiell ekonomisk besparing med att öka egenanvändningen ligger i att priset för köpt el 

från nätet är högre än det pris man får betalt för överskottsel som säljs till nätet.  

Kunder som matar ut egenproducerad el från nätet har idag rätt till ersättning för nätnytta, enligt 

19 § i elförordning 2013:208. Ersättningen ska beräknas utifrån minskade energiförluster i 

nätkoncessionshavarens ledningsnät (SFS 2013:208). Eftersom att förlusterna beror på ledningens 

resistans multiplicerat med strömmen i kvadrat, så ger längre ledningar större förluster. Med lokal 

mikroproduktion som matar ut överskott på nätet produceras elen närmare där den förbrukas, och 

förlusterna minskar.   

I dagsläget ger Luleå Energi ersättning med ett fast pris på 50 öre/kWh för egenproducerad el 

som säljs till nätet, och om kunden köper solcellspaketet från Luleå energi och även är 

elhandelskund hos Luleå energi erbjuds den fasta ersättningen i ytterligare 12 månader. Efter det 

så är ersättningen enligt Nord Pools spotpris, med ett tillägg på 2 öre/kWh för nätnytta. 

Mikroproducenter har dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh överskottsel som matas 

in till nätet (Luleå Energi, u.d.).  

Med ovan nämnda ersättningar blir prisskillnaden mellan köpt el och ersättning för såld 

överskottsel marginell. I Bengts villablogg anges ett exempel där köpt el är 20 öre dyrare per 

kWh än den ersättning som såld överskottsel ger (Stridh, 2018). Ökad egenanvändning av 

egenproducerad el ger alltså en besparing på 20 öre/ kWh.  

I figur 4.4 ovan visas överskottet från solpanelerna för de tre fastigheterna. Det totala överskottet 

för hela året för respektive fastighet redovisas i tabell 4.3 nedan. Överskottet multipliceras med 

20 öre/ kWh för att visa den årliga besparingen som en egenanvändning på 100 % skulle ge.  

Tabell 4.3 Möjlig besparing genom ökad egenanvändningsgrad 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Överskott per år [kWh] 216 970 523 

Besparing per år  43 kr 194 kr 105 kr 

Som tabellen 4.3 visar så ger ökad egenanvändning av den egenproducerade elen en försumbar 

besparing, som inte kan motivera en investering i ett batterilager.  

4.3 Effekttoppar 

Ovan visas det att egenanvändningen av den egenproducerade elen redan är hög. Därför blir det 

mest intressant att undersöka möjligheten att kapa fastigheternas effekttoppar genom installation 

av ett batterilager.  
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För att nyttja batterilagret på bästa sätt är det viktigt att ha en optimerad laddnings-

/urladdningsstrategi. Laddning och urladdning kan programmeras efter förutbestämd tidpunkt 

eller effektvärde. En lämplig strategi i detta fall kan vara att batteriet under sommaren laddar 

under dagtid när konsumtionen är låg, i första hand överskott från solpanelerna och i andra hand 

från nätet. Den lagrade elen kan sedan användas under eftermiddag och kväll när konsumtionen 

är högre. Vissa dagar så inträffar de högsta topparna redan under morgonen, vilket gör att 

batteriet även skulle behöva laddas under natten för att kunna använda energin på morgonen. En 

nackdel med fler laddningscykler under dygnet är ökat slitage på batteriet som kan minska 

livslängden. Under vintern är det lämpligast att batteriet laddar under natten, för att sedan ladda 

ur under dagen då förbrukningen överstiger en viss nivå.  

Att batteriet även kan lagra el från elnätet blir en tillförlitligare lösning, då det inte går att 

garantera att solpanelerna producerar tillräckligt överskott som kan lagras för att minska topparna 

vid ett senare tillfälle, och under vintern finns ingen eller väldigt liten produktion från 

solpanelerna.  

Utifrån mätdata för fastigheternas förbrukning under 2018 har de högsta effekttopparna 

identifierats. I figur 4.6 nedan visas respektive fastighets förbrukning under det dygn då de högsta 

effekttopparna inträffar.  

 
Figur 4.6 Högsta effektuttag i kW för de tre fastigheterna 

De högsta effekttopparna inträffar under vintern. För hus 1 i februari, hus 2 i december och hus 3 

i oktober. Som visas i figuren så inträffar de vid olika tidpunkter på dygnet, och visar att en 

optimerad laddningsstrategi efter förutbestämt effektvärde kan vara lämpligare än en 

förutbestämd tidpunkt.  

Olika alternativ som undersöktes var att effekttopparna ska ha ett maximalt värde på 20 kW, 

minskas med 20 % samt 40 %. Alternativet med att minska effekttoppen med 20 % krävde minst 
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batteri och valdes därför ut som mål. I tabell 4.4 redovisas de nya effekttopparna, efter en 

minskning med 20 %.  

Tabell 4.4 Fastigheternas effekttoppar minskade med 20 % 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Effekttopp idag [kW] 25,158 28,446 23,226 

Effekttopp minskad 20 % [kW] 20,126 22,757 18,581 

4.4 Batterilager 

En lämplig batterilösning för de tre fastigheterna har tagits fram. En alternativ lösning som har 

beaktats är att fastigheterna delar på ett gemensamt batteri, placerad i en separat byggnad utanför 

fastigheterna. Som visats ovan skiljer sig mängden överskottsel från solpanelerna åt mellan de tre 

fastigheterna, och de högsta effekttopparna inträffar vid olika tidpunkter. Därmed skulle ett 

gemensamt batteri kunna fördela den lagrade kapaciteten bättre mellan husen, för att optimera 

nyttan med batterilagret. En annan fördel med en sådan lösning är säkerhetsaspekten. Om ett 

litiumjonbatteri installeras finns det en brandrisk, och kan därmed ur säkerhetssynpunkt vara 

mindre önskvärt att installera i direkt anslutning till fastigheten.  

En nackdel med en sådan lösning är att en kabel medför överföringsförluster, men i detta fall är 

avståndet mellan fastigheterna inte särskilt stort och bedöms därför inte bli betydande. Ett annat 

problem är att det skulle krävas nätkoncession för att dra en kabel mellan batterilagret och 

fastigheterna. Dock så pågår det förnärvarande en utredning som ska se över regelverket kring 

nätkoncessioner på uppdrag av regeringen och som ska redovisas den 10 juni 2019. Motiveringen 

är att det kan ifrågasättas om regelverket för nätkoncessioner ger elnätets aktörer rätt 

förutsättningar för att möta de nya krav som ställs på elnätet, idag och i framtiden. Regelverket 

anses ålderdomligt, inga större förändringar har gjorts sedan 1958 då uppdelningen mellan linje- 

och områdeskoncession gjordes. (Miljö- och energidepartementet, 2018).  

En eventuell regeländring skulle därmed kunna göra det tillåtet att dra kablar mellan fastigheter 

som delar på ett gemensamt batterilager. Det är dock svårt att i nuläget säga om detta blir fallet, 

och implementering av en eventuell ny lagstiftning kan ligga en bit framåt i tiden.  

Ett alternativ som inte har bedömts som intressant i detta fall, men som ändå nämns, är 

säsongslagring. All överskottsel från solpanelerna skulle kunna lagras för att användas under 

vintern då de högsta topparna inträffar. Att det inte bedömdes som intressant i detta fall är på 

grund av att det skulle kräva ett väldigt stort, och därmed dyrt batteri. För säsongslagring är till 

exempel vätgas ett bättre alternativ, men även det bedömdes som en för dyr investering i det här 

läget (Wahlström, 2018). 

Som visats ovan är egenanvändningen hög, och ökad egenanvändning ger en försumbar 

besparing. Det högsta överskottet under en dag var 27,8 kWh i juni i hus 2, och det ansågs 

orimligt att dimensionera batteriet efter att kunna lagra det maximala överskottet.  
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Dimensionering av batteriet utgick istället från att kunna kapa effekttopparna med 20 %. En 

simulering har gjorts i MATLAB3 för att dimensionera batteriet. Simuleringsmodellen har laddats 

ned från MATLAB central file exchange (Tan, 2019).  

I simuleringsmodellen går det att justera olika parametrar för batteriet, såsom DoD, 

verkningsgrad, maximalt effektuttag samt batteriets energikapacitet. DoD (Depth of Discharge) är 

urladdningsdjupet som bestämmer batteriets användbara kapacitet. För djup urladdning innebär 

ökat slitage på batteriet och förkortad livslängd. I databladet för litiumjonbatteriet som föreslås 

anges DoD som 80 % (10 ~ 90 %) (Pylontech, u.d.). Det betyder att batteriet laddar till 90 % av 

sin kapacitet, och laddas ur tills 10 % av kapaciteten kvarstår. Databladet anger även en livslängd 

på 4 000 cykler, och om batteriet cyklas en gång per dygn ger det en livslängd på 11 år. I 

databladet för det föreslagna NiMH batteriet anges en verkningsgrad på 90 %, när DoD är 80 %. 

Djupare urladdningsdjup ger lägre verkningsgrad. (Nilar, 2018). Tabell 4.4 sammanfattar de 

egenskaper som antas för båda batterierna.  

Tabell 4.5 Verkningsgrad, DoD och livslängd för batterierna 

Egenskaper för batterierna 

Verkningsgrad 90 % 

DoD 80 % 

Livslängd 4 000 cykler /11 år 

I simuleringsmodellen går det även att styra lagringsstrategin genom att ange vid vilken 

förbrukning batteriet ska ladda respektive ladda ur. Fastigheternas respektive lastkurva för dagen 

då högsta effekttoppen inträffar har importerats till MATLAB. 

Simuleringen har genomförts genom att testa olika parametrar för de tre fastigheterna tills önskat 

resultat uppnåtts, det vill säga att högsta effekttopp har minskats med 20 % utan att batteriet 

laddas ur mer än 90 % av sin kapacitet. I figurerna 4.6, 4.7 och 4.8 nedan visas resultatet från 

simuleringen för respektive fastighet. SoC (State of Charge) anger hur många procent av sin 

kapacitet batteriet är laddat med.  

                                                      
3 MATLAB version R2019a med studentlicens.  
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Figur 4.6 Simulering hus 1 

Figur 4.7 Simulering hus 2 
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Figur 4.8 Simulering hus 3 

Figur 4.6, 4.7 och 4.8 visar att batteriet minskar effekttoppen med 20 %, samt att batteriets SoC 

ligger mellan 10 och 90 %. Notera att värdet för effekttoppen är avrundat i figurerna från 

simuleringen, jämfört med de som anges i tabell 4.4 ovan.  

I tabell 4.6 nedan redovisas de batteriparametrar som använts i simuleringen för att uppnå 

resultatet som visas i figurerna. ”Ladda” och ”ladda ur” anger vilka värden på förbrukningen som 

ska under- eller överstigas för att batteriet ska ladda respektive ladda ur.  

Tabell 4.6 Resultat från simulering 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Batterikapacitet [kWh] 9,5 13 8 

Batterieffekt [kW] 6 6 6 

Ladda [kW] 10  15  5  

Ladda ur [kW] 20,126  22,757  18,581  

För scenariot där de tre husen delar på ett gemensamt batteri valdes det värsta fallet ut som 

dimensionerande, det vill säga att de tre fastigheternas effekttoppar inträffar samtidigt. Detta är 

dock inte särskilt troligt, och vid en noggrannare analys skulle en sammanlagringseffekt kunna 

beräknas, till exempel genom Velanders formel4, vilket skulle kunna leda till val av ett mindre 

batteri.   

                                                      
4 Velanders formel: 𝑃 = 𝑘1 ∗ 𝑊 + 𝑘2√𝑊 . Den mest använda metoden för att beräkna sammanlagring vid 

nätprojektering. 𝑃 är den sammanlagrade effekten, 𝑘1 och 𝑘2 är konstanter för olika kundkategorier och 𝑊 

är energin på årsbasis (Sweco Energuide Ab, 2011).  
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För det gemensamma batteriet genomfördes inte någon simulering, då effekttopparna i dagsläget 

inträffar vid olika tidpunkter. Istället har det antagits att det gemensamma batteriet behöver ha 

samma kapacitet som summan av respektive fastighets batterikapacitet som redovisas i tabell 4.6 

ovan. Det gemensamma batteriet behöver därmed vara på 31 kWh/ 18 kW.  

Den föreslagna batterilösningen kommer från företaget Ferroamp. De erbjuder produkter för 

smart styrning av batterier i form av en Energyhub och optimerare (ESO – Energy Storage 

Optimizer). Enligt Mats Karlström vid Ferroamp så är den ovan beskrivna laddnings-

/urladdningsstrategin möjlig att programmera systemet efter (Karlström, 2019). De erbjuder även 

en optimerare för solpanelerna, men den togs inte med i beräkningen då solpanelerna redan har 

optimerare. Det bortses härifrån huruvida den befintliga optimeraren är kompatibel med 

föreslaget batterisystem.  

Ferroamps system skapar ett lokalt DC-nät. Energyhub är hjärnan i systemet, som kommunicerar 

med alla komponenter. Hubben optimerar energiflödet mellan solpaneler, energilager och elnätet. 

Det unika med Energyhub är att den är dubbelriktad och kan omvandla DC till AC och tvärtom. 

Den kan också jämna ut obalans mellan faserna (Ferroamp Elektronik AB). Optimeraren (ESO) 

är en dubbelriktad DC/DC omvandlare som laddar eller laddar ur batteriet. Den är även lämplig 

för elbilsladdning samt Vehicle to grid (V2G) – som innebär att energin i elbilens batteri kan 

användas till husets förbrukning. (Ferroamp Elektronik AB).  

Ferroamp erbjuder två olika batterier som är kompatibla med deras styrsystem. Det ena är ett 

litiumjonbatteri5 från Pylontech, och det andra ett nickelmetall-hydrid batteri (NiMH) från Nilar. 

DoD, verkningsgrad och livslängd anges i tabell 4.5 ovan. Ungefärliga prisuppgifter för 

batterierna har fåtts från Mats Karlström, som anger en kostnad på cirka 6 000 SEK/kWh, 

installerat och klart (Karlström, 2019). Priser för Energyhub och ESO har hämtats från 

Solelgrossisten (Solelgrossisten, 2019). Priserna hos Solelgrossisten är angivna exkl. moms, och 

har därför räknats om till pris inkl. moms på 25 %.  

För de tre olika fastigheterna, samt om de har ett gemensamt batteri, har det batteri som gett lägst 

investeringskostnad valts ut. Batterierna från Pylontech finns tillgängliga i moduler i olika 

storlekar, som kan kopplas samman för att få önskad energimängd.  

I tabell 4.7, 4.8 och 4.9 nedan redovisas den batterilösning som valts ut för respektive fall. 

Observera att batteriet för hus 2 har något mindre energi än det som anges i tabell 4.6 ovan, men 

det anses vara acceptabelt med djupare urladdning i enstaka fall. Detsamma gäller för det 

gemensamma batteriet.     

Tabell 4.7 Batterilösning för hus 1 

Pylontech 3,5 kWh Kostnad 

Antal moduler 3 

Batteripris 63 900 kr 

Energyhub 7 kW 28 879 kr 

Energy Storage Optimizer 9508 kr  

Totalt 102 287 kr 

                                                      
5 Det finns olika typer av litiumjonbatterier. Detta batteri är av typen litiumjärnfosfat (LiFePO4).   
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Tabell 4.8 Batterilösning för hus 2 

Nilar 11,5 kWh/11kW Kostnad 

Batteripris  69 000 kr 

Energyhub 7 kW 28 879 kr 

Energy storage optimizer 9508 kr 

Totalt 107 387 kr 

Tabell 4.9 Batterilösning för hus 3 

Pylontech 3,5 kWh Kostnad 

Antal moduler 2 

Batteripris  42 000 kr 

Energyhub 7 kW 28 879 kr 

Energy Storage Optimizer 9508 kr 

Totalt 80 387 kr 

För det gemensamma batteriet krävs en större Energyhub. Optimeraren begränsar effektuttaget till 

6 kW och därmed behövs det tre optimerare till det gemensamma batteriet, se tabell 4.10.  

Tabell 4.10 Batterilösning för ett gemensamt batteri 

Nilar 28,8 kWh/27,5 kW Kostnad 

Batteripris 172 800 kr 

Energyhub XL 17,5 kW 32 644 kr 

Energy Storage Optimizer 28 523 kr 

Totalt 233 967 kr 

4.5 Möjliga besparingar 

En investering i batterilager ger möjlighet till ekonomiska besparingar. Värt att notera är att det är 

en besparing genom sänkning av nuvarande utgifter som avses, inte en ekonomisk intäkt.  

Det reella behovet av säkringsnivå i dagsläget redovisas i tabell 4.1 i början av kapitlet. Ny möjlig 

säkringsnivå med minskade effekttoppar har beräknats enligt formel (4.1).  

I tabell 4.11 nedan visas möjlig ekonomisk besparing genom sänkt säkringsabonnemang. Priserna 

är Luleå Energis nätavgifter (Luleå Energi Elnät AB, 2019).  

 

 

 



24 

 

Tabell 4.11 Möjlig besparing genom sänkt säkringsabonnemang när effekttopparna minskat 20 % 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Högsta effektuttag idag [kW] 25,158 28,446 23,226 

Behov av säkring idag [A] 50 50 35 

Årsavgift [kr] 11 980 11 980 8 900 

Effekttopp minskad 20 % [kW] 20,126 22,757 18,581 

Ny möjlig säkringsnivå [A] 35 35 35 

Årsavgift [kr] 8 900 8 900 0 

Årlig besparing [kr] 3 080 3 080 0 

Som tabellen visar så blir en årlig besparing endast möjlig för hus 1 och hus 2. Den årliga 

besparingen på 3 080 kronor är relativt låg, sett till investeringskostnaden för batteriet. För köpt el 

betalar fastigheterna fortfarande samma pris.  

4.5.1 Alternativ utformning av tarifferna 

För att ge kunder incitament att jämna ut sitt effektuttag kan en alternativ utformning av tarifferna 

vara av intresse. Ett alternativ är effekttariffer, där månadskostnaden baseras på månadens högsta 

effektuttag istället för mängd förbrukad energi. En annan utformning är tidstariffer, som till 

exempel Vattenfall erbjuder, där överföringsavgiften beror på tidpunkt. Under högpristid6 är 

kostnaden 70 öre/ kWh och under lågpristid 18,5 öre/ kWh (Vattenfall Eldistribution AB).  

Nätbolag har rätt att införa effekttariffer eller tidstariffer, så länge tarifferna följer ellagen. Enligt 

4 kap. 1§ i ellagen ska nättariffer vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska vara förenliga 

med ett effektivt utnyttjande av elnätet samt effektiv elproduktion och elanvändning (SFS 

1997:857).  

I det här fallet har en beräkning av möjlig besparing genomförts baserat på om fastigheterna hade 

effekttariffer. Luleå Energi har inte effekttariffer, så prisuppgifter har hämtats från tre andra 

bolag; Karlstads El- och stadsnät, Sala-Heby Energi samt Jukkasjärvi Sockens 

Belysningsförening. Tarifferna består av en effektavgift som tas ut varje månad under hela året, 

samt en höglastavgift som tas ut vardagar mellan klockan 06 till 22 under månaderna november 

till mars. Karlstads El- och stadsnät samt Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening beräknar 

månadskostnaden efter månadens högsta effekttopp och Sala-Heby Energi baserar den på ett 

medelvärde av månadens tre högsta effektuttag. Prisuppgifterna visas i tabell 4.12, och ett 

medelvärde av de tre bolagens priser används i kommande beräkningar av möjliga besparingar.  

 

 

 

 

 

                                                      
6 Måndag till fredag klockan 06–22 under januari, februari, mars, november och december 
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Tabell 4.12 Effekttariffer hos tre bolag, samt ett medelvärde 

 Effektavgift [kr/kW] Höglastavgift [kr/kW] 

Karlstads El- och stadsnät7 24,26 58,5 

Jukkasjärvi sockens belysningsförening8 31,25 150 

Sala-Heby Energi9 43 104 

Medelvärde 32,84  104,12  

Som nämns under avsnitt 4.3 inträffar den högsta effekttoppen i hus 3 i oktober. I beräkningarna 

har det antagits att fastigheternas högsta toppar inträffar på vardagar mellan klockan 06 till 22 

under månaderna november till mars.  

Utöver effekttarifferna betalas också en fast avgift varje år. Därför tas besparingen genom sänkt 

säkringsabonnemang också med i beräkningen, baserat på Luleå Energis priser (Luleå Energi 

Elnät AB, 2019). I tabell 4.13 redovisas de årliga besparingarna för respektive hus, samt deras 

gemensamma besparing. För fullständiga beräkningar, se appendix A.  

Tabell 4.13 Årliga besparingar för fastigheterna 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Gemensamt 

Besparing effekttariff  4 053 kr 4 178 kr 3 780 kr 12 011 kr 

Besparing säkringsabonnemang  3 080 kr 3 080 kr 0 kr 6 160 kr 

Totalt  7 133 kr 7 258 kr 3 780 kr 18 171 kr 

4.6 Ekonomisk kalkyl 

I den ekonomiska kalkylen har nettonuvärdet för investeringen beräknats. Ett positivt 

nettonuvärde betyder att det ur en ekonomisk synvinkel är en bra investering. Nettonuvärdet har 

beräknats om investeringen görs nu samt om fem år. Investeringen görs för 11 år, vilket är 

batteriets livslängd och en kalkylränta på 4,5 % har använts10.  

Nuvärdet för besparingarna om investeringen görs nu beräknas genom att multiplicera den årliga 

intäkten (besparingen) med annuitetsfaktorn. Annuitetsfaktorn beräknas enligt formel (4.3), där 𝑟 

är kalkylräntan och 𝑛 är antalet år.  

 1

𝑟
−

1

𝑟(1 + 𝑟)𝑛
 

(4.3) 

                                                      
7 (Karlstads El- och stadsnät, 2019) 
8 (Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening, 2018) 
9 (Sala-Heby Energi, 2019) 
10 Energimarknadsinspektionen bedömde att en kalkylränta på 4,53 % var rimligt för beräkning av 

intäktsram för perioden 2016-2019.    
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För att beräkna nettonuvärdet om investeringen görs om 5 år har diskonteringsmetoden använts. 

Investeringen samt de årliga besparingarna multipliceras med diskonteringsfaktorn, som räkas ut 

enligt formel (4.4).  

 1

(1 + 𝑟)𝑛
 

(4.4) 

Nettonuvärdet beräknas genom att addera kostnaden för investeringen (som har negativt värde) 

med nuvärdet för besparingen. Om investeringen görs nu sker den vid år 0 och påverkas därför 

inte av kalkylräntan. Se tabell 4.14 för beräknat nettonuvärde för respektive hus, samt om 

fastigheterna skulle ha ett gemensamt batteri. Se appendix B för fullständig beräkning.  

Tabell 4.14 Nettonuvärde för investeringarna 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Gemensamt 

Investering görs nu 
-41 450 kr -45 484 kr -48 148 kr -78 997 kr 

Investering görs om 5 år 
-31 065 kr -34 263 kr -37 472 kr -57 795 kr 

Inget av alternativen visar på ett positivt nettonuvärde, och är därmed ingen bra investering 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

Sedan 2016 är det möjligt att ansöka om statligt stöd för energilager som är anslutet till en egen 

anläggning för produktion av förnybar el. Bidraget ges för 60 % av investeringskostnaden, men 

maximalt 50 000 kr (Energimyndigheten, 2016). Det är dock endast privatpersoner som får 

ansöka om bidraget, bostadsrättsföreningar har inte den möjligheten. Ett bidrag på 50 000 kronor 

skulle i detta fall innebära att investeringen för respektive fastighet blir lönsam, då nettonuvärdet 

blir positivt. Alternativet med ett gemensamt batteri resulterar i ett negativt nettonuvärde även 

med eventuellt bidrag.  

Bortsett från möjliga bidrag så är sänkta priser för energilagringssystem av stor vikt för att uppnå 

lönsamma investeringar. I avsnitt 3.4.1 beskrivs prognoser som tror att batteripriserna kommer att 

sjunka de kommande åren. En beräkning har gjorts för att se vad prisnivån skulle behöva ligga på 

för att investeringen skulle bli lönsam om den görs nu. I tabell 4.15 redovisas priset per kWh 

idag, samt det pris som behövs för att uppnå lönsamhet. Priset avser både kostnad för batteri samt 

styrsystem. Den prisnivå som krävs har beräknats genom att dividera nuvärdet av intäkterna 

(besparingarna) med storleken på batteriet. Nuvärdet av intäkterna har beräknats med 

annuitetsfaktorn och finns redovisat i appendix B. 
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Tabell 4.15 Prisnivåer för batteri och styrsystem som krävs för en lönsam investering 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3  Gemensamt 

Investeringskostnad 102 287 kr 107 387 kr 80 387 kr 233 967 kr 

Batteristorlek 10,5 kWh 11,5 kWh 7 kWh 28,8 kWh 

Pris per kWh 9 742 kr 9 338 kr  11 484 kr 8 124 kr 

Nuvärde intäkter 60 837 kr 61 903 kr 32 239 kr 154 979 kr 

Pris per kWh som ger lönsamhet 5 794 kr 5 383 kr 4 606 kr 5 381 kr 
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5 Lokala energilagers nytta för elnätet 

Som visas i kapitlet ovan kan lokala energilager sänka konsumenters effekttoppar. Förutom att 

möjliggöra besparingar för konsumenten, så är ett jämnare effektuttag positivt även för elnätet.  

Ett jämnare effektuttag minskar förlusterna i nätet. Förlusterna är lika med ledningens resistans 

multiplicerat med strömmen i kvadrat. Jämnare konsumtion ger mindre variationer i strömmen 

och därmed mindre procentuella förluster av överförd energi (Bollen, 2011).    

Om konsumenter minskar sina effekttoppar och sänker säkringsabonnemangen frigörs kapacitet 

för andra ändamål. Om det skulle genomföras i större skala kan nätbolag använda den frigjorda 

kapaciteten till nyanslutningar och/eller för att slippa bygga ut kapaciteten. Lokala nätbolag har 

dessutom abonnemang mot överliggande regionnät som reglerar maximalt effektuttag, som 

medför straffavgifter om den överskrids. Om en större andel konsumenter sänker sina 

effekttoppar kan det leda till att abonnemanget mot överliggande nät kan sänkas, vilket är en ren 

besparing för nätföretaget (Hansson, 2016).  

Belastningen på elnätet varierar över dygnet och året. I figur 5.1 visas Luleå Energis effektuttag 

den 16 januari samt den 6 februari 2019.  

Figur 5.1 Luleå energis effektuttag 16 januari och 6 februari 2019 

Uppmätt temperatur för de två dagarna som visas i figur 5.1 har hämtats från SMHI:s väderstation 

i Luleå och är avlästa kl 06:00 samt kl 18:00 (SMHI). Se tabell 5.1 nedan.  
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Tabell 5.1 Uppmätta temperaturer för 16 januari och 6 februari 2019 

Dag Tid Temperatur °C 

2019-01-16 06:00 -17 

2019-01-16 18:00 -20 

2019-02-06 06:00 -26,9 

2019-02-06 18:00 -25,8 

Figur 5.1 och tabell 5.1 ovan illustrerar att effektuttaget kan vara högt under kalla vinterdagar. I 

en framtid med ett större antal elfordon, kan effektuttaget bli ännu större. Till exempel en kall 

vinterdag klockan 17 när folk kommer hem från jobbet och ska ladda sin elbil. Under en kall 

vinterdag i januari eller februari produceras förmodligen väldigt liten eller ingen el från 

eventuella solpaneler som konsumenterna har, men ett batterilager som har laddat under natten 

och kan laddas ur till exempel klockan 17 kan minska effekttoppen och därmed dämpa 

belastningen på nätet.  

Frågan om effektbrist aktualiseras alltmer med nya laster som elfordon eller elintensiva 

industrier. Det är i dagsläget inte ett problem i Luleå Energis elnät, men det är redan ett 

överhängande problem i större städer, såsom Stockholmsområdet. Till exempel så varnade 

elbolaget Ellevio nyligen för att de inte kommer att kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el 

de närmaste åren, risk finns att de behöver neka anslutningar redan hösten 2019 (Bransch 

Aktuellt, 2019).  

Energiföretagen Sverige har låtit konsultföretaget Pöyry ta fram en rapport angående trängseln i 

elnätet. De beskriver ett stort tryck på det svenska elnätet till följd av elbilar, elintensiv industri 

och elektrifiering av befintlig industri för att fasa ut fossila bränslen, och anger att denna 

utveckling kan hindras av att elnätets kapacitet inte räcker till (Rydegran, 2018).  

Ett exempel på elektrifiering av industri är pilotprojektet HYBRIT i Luleå, som började byggas 

sommaren 2018. Projektet är ett steg mot en koldioxidfri stålproduktion, då koks och kol ska 

ersättas med vätgas. Bakom initiativet står SSAB, LKAB och Vattenfall. Denna utveckling är en 

viktig del i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle, då stålindustrin är en av de industrier som 

släpper ut mest koldioxid i Sverige (SSAB, 2018). För elnätet blir HYBRIT en utmaning, då 

elbehovet väntas öka med 15 TWh och Sveriges eltillförsel skulle behöva öka med 10 % 

(Jernkontoret, 2019). 

I Pöyrys rapport beskrivs det att det svenska elnätet har fungerat utmärkt i årtionden, men nu står 

inför en ny situation med snabb tillväxt av både elkonsumtion och elproduktion. Långsamma 

koncessionsprocesser för att genomföra förstärkningar av nätet kan leda till att nätföretag måste 

neka anslutning av nya bostadsområden, eller företag som vill höja effekten på ett befintligt 

abonnemang. Ökad kapacitet är en utmaning i Stockholm, där befolkningen väntas ökad med 15 

% till 2026 och i Malmö tvingades E.ON tacka nej till batteriföretaget North Volts ansökan om 

anslutning till nätet. Rapporten ger förslag på lösningar, bland annat utformning av tariffer som 

uppmuntrar till ett mer effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet samt lokal lagring (Pöyry 

Sweden AB, 2018).  
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6 Mikroproduktions påverkan på elnätet 

Kunder som matar ut egenproducerad el på nätet får ersättning för nätnytta, bland annat minskade 

överföringsförluster, vilket nämns i kapitel 4.2. Förutom minskade förluster så bidrar även lokal 

mikroproduktion till att minska belastningen på elnätet. Men det gäller bara för en begränsad 

mängd ansluten lokal produktion. Över en viss nivå försämras nätets prestanda, denna gräns 

kallas nätets acceptansgräns (hosting capacity) (Bollen, 2011).  

Egenproducerad el som matas ut på nätet kan alltså innebära problem, om nätets acceptansgräns 

för anslutning av lokal produktion överstigs. Om förbrukningen är låg samtidigt som 

mikroproduktionsanläggningar producerar mycket överskottsel som de matar ut på nätet riskeras 

överspänningar. Det är inte ett troligt problem i starka stadsnät, men kan bli ett problem i ett 

svagare landsbygdsnät. Rapporten har undersökt ett område en bit ut i Luleå Energis elnät för att 

se om anslutning av mikroproduktion skulle medföra behov av nätförstärkning för att bibehålla 

acceptabel spänningsnivå. Vid behov av nätförstärkning kommer batterilager som ett alternativ 

till kabelförstärkning att beaktas.  

Ett annat problem som kan uppstå när egenproducerad el matas ut på nätet är okontrollerad ö-

drift. Ö-drift innebär att en elproduktionsanläggning kan förse en konsument med el trots att 

överliggande nät är spänningslöst. Överliggande nät kan vara spänningslöst till exempel på grund 

av underhållsarbeten, och ur säkerhetssynpunkt är det då viktigt att ingen el matas ut på nätet. Det 

kan skapa en farlig situation för servicepersonal om elnätet där de arbetar blir spänningssatt för 

att en mikroproduktionsanläggning matar ut el på nätet. Solpanelernas växelriktare har vanligtvis 

skyddskretsar för att undvika att detta inträffar (Elsäkerhetsverket, 2015).  

6.1 Spänningskvalitet 

Enligt ellagen ska överförd el vara av god kvalitet. Krav som ska uppfyllas för att överföringen av 

el ska anses ha god kvalitet beskrivs i energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1 

(Energimarknadsinspektionen, 2013). När elkvaliteten bedöms så är spänningen den viktigaste 

storheten. In- och urkopplingar av belastningar eller fel i nätet kan orsaka överspänningar. Med 

överspänningar menas en tillfällig spänningshöjning som är 10 % eller mer av nominell spänning 

(Jacobsson, et al., 2016). Problem med spänningskvaliteten kan också inträffa på grund av 

spänningsdippar, överspänning, övertoner, flimmer och transienter. Dålig spänningskvalitet kan 

orsaka avbrott och skador på elektrisk utrustning (Konsumenternas Energimarknadsbyrå).  

Spänningshöjningar kan inträffa när mikroproduktion ansluts till elnätet. Enligt Svensk Energis 

MIKRO-handbok så är maximal rekommenderad spänningshöjning 3 % vid anslutningspunkt mot 

andra kunder (PCC) och 5 % vid kundens anslutningspunkt. Spänningshöjningen till följd av 

anslutning av mikroproduktion beror på nätets styrka. Ett lågspänningsnäts styrka beror på 

transformatorns storlek samt ledningarnas tvärsnittsareor, nätstyrkan är alltså synonymt med dess 

impedans (Svensk Energi AB, 2011). 

6.2 Förstärkning av elnätet vid anslutning av solpaneler 

Ett område som befinner sig långt ut i Luleå Energis elnät har undersökts. I området finns det 

idag en kund som har solpaneler på 8,6 kW installerade. Det scenario som har undersökts är att 

fyra andra kunder i området installerar varsin anläggning på 8,6 kW.  
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Det dimensionerande scenariot är att förbrukningen är noll och att solpanelerna producerar 

maximal effekt. Ingen sammanlagringseffekt beräknas, utan summan av effekten från de fem 

anläggningarna adderas. 

Den gemensamma anslutningspunkten (PCC) är ett kabelskåp. Från kabelskåpet går det sedan en 

kabel till närmaste nätstation med transformator. Impedansen vid kabelskåpet har beräknats för 

att kunna avgöra om nätet är tillräckligt starkt för att kunna ansluta ytterligare fyra 

produktionsanläggningar på 8,6 kW. Impedansen består av transformatorns samt kabelns 

impedans.  

Först beräknas transformatorns impedans med formel (6.1). Transformatorns procentuella 

kortslutningsspänning 𝑢𝑘 är 4,03 %, 𝑈𝑛 är märkspänningen 420 volt och 𝑆𝑛 är märkeffekten 200 

kVA. Värdena har erhållits från programmet Digpro dpPower.  

 
𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =

𝑢𝑘

100
⋅

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
=

4,03

100
⋅

4202

200000
= 0,0355446 Ω 

(6.1) 

Impedansen för kabeln mellan transformatorn och kabelskåpet beräknas sedan i formel (6.2). 

Kabeln är av typen N1XV-AS 4x95, och resistansen 𝑅 är 0,32 Ω/km, vilket erhålls ur Nexans 

kabelbok (Nexans Sweden AB, 2013). Kabelns längd 𝑙 är 332 meter enligt Digpro dpPower.  

 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑅 ⋅ 𝑙 = 0,32 ⋅ 0,332 = 0,10624 Ω (6.2) 

Impedansen vid kabelskåpet beräknas genom att addera transformatorns impedans från formel 

(6.1) och kabelns impedans från formel (6.2).  

𝑍𝑘𝑠 = 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 + 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,0355446 + 0,10624 = 0,1417846 Ω 

Spänningshöjningen beräknas enligt formel (6.3) där ∆𝑈 är spänningshöjningen i procent, R är 

impedansen 𝑍𝑘𝑠, P är maximal effekt i kW och 𝑈 är huvudspänningen 400 V. Då kablar i 

lågspänningsnät har ett stort R/X värde försummas den induktiva delen i kabelns impedans, och R 

antas vara lika med Z. (Svensk Energi AB, 2011). 

 
∆𝑈 =

𝑅 ⋅ 𝑃

𝑈2
⋅ 100 % 

(6.3) 

Spänningshöjningen vid kabelskåpet beräknas nedan enligt formel (6.3). Maximal effekt P är 43 

kW, som är total effekt om fem kunder har en solcellsanläggning på respektive 8,6 kW som 

producerar maxeffekt.  

∆𝑈 =
0,1417846 ⋅ 43000

4002
⋅ 100 % = 3,81 %  

Som beräkningen visar så blir spänningshöjningen högre än det maximalt tillåtna värdet på 3 %. 

Därmed behöver nätet förstärkas för att fyra nya anläggningar ska kunna installeras utan att 

elkvaliteten försämras.  
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Ur formel (6.3) löses R ut för att beräkna vilken impedans den nya kabeln behöver ha. R är lika 

med impedansen då den induktiva delen försummas och benämns 𝑍𝑛𝑦𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙. Transformatorns 

impedans är fortfarande den samma.  

𝑍𝑛𝑦𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 =
∆𝑈

100
⋅

𝑈2

𝑃
− 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =

3

100
⋅

4002

43000
− 0,0355446 = 0,0760833 Ω 

Resistansen R löses ut ur formel (6.2) och kabelns maximala resistans 𝑅𝑚𝑎𝑥 i Ω/km för att 

spänningshöjningen inte ska överstiga 3 % beräknas nedan. Kabelns längd 𝑙 är 332 m.  

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑍𝑛𝑦𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑙
=

0,0760833

0,332
= 0,229167 Ω/km 

Ur Nexans kabelbok (Nexans Sweden AB, 2013) väljs kabeln N1XV-AS 4x150. Det är samma 

typ av kabel som den befintliga men har en grövre area. Resistansen är 0,206 Ω/km. En ny 

beräkning görs för att bekräfta att den nya kabeln är tillräcklig för att spänningshöjningen inte ska 

överstiga 3 %. Impedansen vid kabelskåpet med den nya kabeln beräknas först.  

𝑍𝑘𝑠 = 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 + 𝑍𝑛𝑦𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,0355446 + (0,206 ⋅ 0,332) = 0,1039366 Ω 

Spänningshöjningen med den nya kabeln beräknas nedan enligt formel (6.3).  

∆𝑈 =
0,1039366 ⋅ 43000

4002
⋅ 100 % = 2,79 % 

Den nya kabeln är alltså tillräckligt stark för att solcellsanläggningarna ska kunna anslutas.  

En beräkning behöver även göras för att se så att spänningshöjningen vid kundens 

anslutningspunkt inte överstiger tillåten nivå som i det här fallet är 5 %. Impedansen vid 

kundernas anslutningspunkt har erhållits ur Digpro dpPower. Spänningshöjningen ∆𝑈 beräknas 

med formel (6.3). Effekten 𝑃 är 8,6 kW som är effekten hos respektive kunds anläggning. Se 

resultat i tabell 6.1.  

Tabell 6.1 Beräkning av spänningshöjning (% av nominell spänning) i kundens anslutningspunkt vid 

maxproduktion från solpaneler 

 Impedans [Ω] Effekt solpaneler [kW] Spänningshöjning [%] 

Kund 1 0,208582 8,6 1,12 

Kund 2 0,219456 8,6 1,18  

Kund 3 0,300857 8,6 1,62  

Kund 4 0,244104 8,6 1,31  

Kund 5 0,23522 8,6 1,26  

Som tabell 6.1 visar så är spänningshöjningen vid kundernas anslutningspunkt inom tillåtna 

gränser.  
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6.3 Batterilager som alternativ till nätförstärkning  

Istället för att investera i en ny kabel kan ett batterilager i kabelskåpet vara ett alternativ. Batteriet 

kan lagra energi för att spänningshöjningen ska hållas inom tillåtna värden. Regelverket är inte 

helt tydligt här huruvida ett nätföretag skulle få använda ett batterilager i detta syfte eller om 

tjänsten måste köpas in från tredje part. Det tas upp vidare i diskussionen.  

Batteriet behöver ha kapacitet att lagra differensen mellan ansluten producerad effekt, som är 43 

kW, och maximal tillåten producerad effekt utan att nätet behöver förstärkas. Den maximala 

effekt som kan anslutas med nuvarande kabel, utan att spänningshöjningen i den gemensamma 

anslutningspunkten överskrider 3 %, beräknas nedan genom att lösa ut P ur formel (6.3). R är 

impedansen 𝑍𝑘𝑠 med befintlig kabel som beräknats ovan.  

𝑃 =
𝛥𝑈 ⋅ 𝑈2

𝑅 ⋅ 100%
=

3 ⋅ 4002

0,141786 ⋅ 100%
= 33,85 kW 

Batteriets användbara kapacitet behöver därmed vara 9,15 kWh. Liksom i fallet med batterilager 

anslutet till flerbostadshus ovan så antas en verkningsgrad på 90 %. I det här fallet tas ingen 

hänsyn till DoD, då det är rimligt att anta att batteriet endast i enstaka fall behöver laddas/laddas 

ur med 100 % av sin kapacitet. Därmed behövs ett batteri på 10,17 kWh. Hänsyn behöver även 

tas till hur snabbt batteriet kan laddas eller laddas ur, och det behöver i det här fallet klara 10,17 

kW.   

Batterilager och styrsystem från Ferroamp föreslås. Det utvalda batteriet är ett NiMH batteri från 

Nilar på 11,5 kWh/11 kW. Som styrsystem väljs en Energyhub samt två stycken optimerare. 

Orsaken till att det behövs två stycken optimerare är att den begränsar effektuttaget till 6 kW, 

vilket är mindre än vad som krävs i detta fall.   

6.4 Ekonomisk jämförelse  

I kapitel 4.4 ovan anges prisuppgifter för batteri, Energyhub och optimerare (ESO). Samma priser 

används för att beräkna investeringskostnaden i detta fall. Installationskostnad antas ingå i priset, 

se resultat i tabell 6.2.   

Tabell 6.2 Kostnad för installation av batterilager i kabelskåp 

Kostnad för batterilager i kabelskåp 

Batteripris 69 000 kr 

Energyhub 28 879 kr 

ESO 19 016 kr 

Totalt 116 895 kr 

 

Kostnaden för ny kabel tas från EBR kostnadskatalog för lokalnät 0,4–24 kV (Energiföretagen 

Sverige, 2018). I kostnaden ingår priset för själva kabeln samt kostnad för maskiner, arbete med 

mera. Priset är angivet i SEK/km. Pristillägg för svår mark finns också angivet i 

kostnadskatalogen, men det bedömdes inte vara aktuellt i detta fall. Investeringskostnaden för ny 

kabel visas i tabell 6.3.  
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Tabell 6.3 Kostnad för installation av ny kabel  

N1XV-AS 4x150 

Kostnad ny kabel  289 314 SEK/km 

Kabellängd 0,332 km 

Total kostnad 96 052 kr 

 

Som tabell 6.2 och 6.3 visar så är ett batterilager i dagsläget något dyrare än att investera i en ny 

kabel. Prisskillnaden är ungefär 20 %, och vid en något längre kabel hade jämförelsen gett ett 

annat utfall. I det här fallet hade en kabel på 404 m resulterat i samma investeringskostnad för ny 

kabel samt batterilager.   
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7 Diskussion  

För att kunna integrera en större mängd förnybar energi, anslutna nya elintensiva laster – 

elfordon, elektrifiering av industrier mm., utan försämrad elkvalitet, tillförlitlighet och stabilitet 

krävs nya lösningar. Begreppet Smarta elnät används för att beskriva nya lösningar, där 

energilager är en sådan lösning.  

Som beskrivs i rapporten så har energilager möjlighet att bidra med flertalet nyttor i elsystemet, 

för användare av nätet på alla nivåer. Internationella exempel finns där energilager väcker större 

intresse och mer satsningar görs. Till exempel Tyskland, där över 120 000 hushåll har solceller i 

kombination med batterilager. Prognoser tror på en stark tillväxt, liksom sänkta batteripriser som 

är av stor vikt för att kunna uppnå lönsamma investeringar.  

Resultatet från undersökningen av att ansluta batterilager till flerbostadshus med solpaneler 

visade att fastigheternas egenanvändning redan är hög. För samtliga månader på året så använder 

fastigheterna mer än 90 % av den egenproducerade elen. Det visar att solcellsanläggningen är bra 

dimensionerad. Ett batterilager skulle kunna höja egenanvändningsgraden ytterligare, men det 

blev inte det primära syftet då eventuella besparingar från ökad egenanvändning skulle bli 

försumbara jämfört med kostnaden för ett batterilager.  

Istället dimensionerades batteriet med syftet att minska de högsta effekttopparna med 20 %. De 

högsta topparna inträffar under vintermånaderna, då solpanelerna producerar väldigt lite eller 

ingen effekt, och därför ansågs det lämpligt att batteriet även kan lagra el från nätet när ingen 

överskottsel finns. En simulering i MATLAB genomfördes för att ta fram lämplig batteristorlek, 

för respektive fastighet krävdes olika batterikapacitet. Simuleringen visade att ett batterilager kan 

jämna ut fastigheternas effektuttag.   

Batterier och styrsystem från Ferroamp valdes ut som föreslagen lösning. Styrsystemet med 

Energyhuben är en intressant lösning, som med smart styrning kan optimera användningen av ett 

batterilager och även har funktioner som fasbalansering.  

När eventuella besparingar skulle beräknas visade det sig att enbart minskade utgifter genom 

sänkt säkringsabonnemang på grund av minskade effekttoppar var relativt små, och inte ger 

tillräckliga incitament för att investera i ett batterilager för att jämna ut sitt effektuttag. Därför 

räknades eventuella besparingar baserat på om fastigheterna hade haft effekttariffer, och resultatet 

visade att det gav större möjlighet till besparingar.  

Efterfrågeflexibilitet (demand response), det vill säga att konsumenter anpassar sin förbrukning 

till tidpunkter då belastningen på elnätet är mindre, kan till viss del genomföras även utan ett 

energilager, och skulle kunna ge besparingar genom minskade effekttoppar. Men det är svårt att 

kunna minska topparna lika mycket utan ett batterilager, viss förbrukning är svår att flytta till 

andra delar på dygnet. Att programmera tvätt- eller diskmaskin till att starta under natten kanske 

kan vara ett alternativ, men till exempel vill nog de flesta konsumenter laga mat när de kommer 

hem från jobbet, kanske se på tv eller använda annan elektrisk utrustning. Ett batterilager ger 

således möjlighet till sänkta effekttoppar utan att behöva ändra sitt förbrukningsmönster desto 

mer.  

Den ekonomiska kalkylen visade på negativt nettonuvärde för alla de undersökta scenariona, både 

om investeringen görs nu och om fem år. För alternativet att fastigheterna har ett gemensamt 

batteri finns dock utrymme för en förbättrad kalkyl vid en mer noggrann analys. Det 

gemensamma batterier dimensionerades efter värsta fallet, det vill säga att fastigheternas 
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effekttoppar inträffar samtidigt. Då detta inte är alltför troligt skulle en sammanlagringseffekt 

kunna beräknas, och ett mindre och därmed billigare batteri kunna väljas. I och med den nya 

utredningen som ser över regelverket om nätkoncessioner kan det längre fram komma att bli 

tillåtet att dra kablar mellan fastigheter som delar på ett batterilager.  

I dagsläget går det att ansöka om investeringsstöd för energilager anslutet till en egen 

produktionsanläggning av förnybar energi. Det gäller dock endast privatpersoner. I det här fallet 

har bostadsrättsföreningar undersökts, som alltså inte kan ansöka om bidraget. Bidraget ges för 60 

% av investeringskostnaden, dock max 50 000 kronor. I fallen som rapporten undersöker skulle 

ett bidrag på 50 000 kronor ge ett positivt nettonuvärde för alternativet att fastigheterna har varsitt 

batteri (förutsatt att bidraget kan ansökas per fastighet). Det kan vara värt att diskutera om även 

bostadsrättsföreningar borde ha rätt att söka detta bidrag, då det finns ett värde i 

implementeringar av smart teknik, som nyttjar elnätet på ett effektivare sätt.  

Lokala batterilager hos kund medför nyttor även för elnätet. I dagsläget är det i kundapplikationer 

som energilager verkar ha den största lönsamheten, dels på grund av regelverket som hindrar t.ex. 

nätföretag att använda energilager till annat än att täcka nätförluster och avbrott. När kunder 

jämnar ut sitt effektuttag, till exempel genom batterilager, så minskar nätförlusterna. Om flertalet 

konsumenter minskar sitt uttag från elnätet under tider då det är högt belastat, exempelvis klockan 

17 en kall vinterdag, så dämpas den höga belastningen på elnätet och kapacitet kan frigöras för 

andra ändamål. Om det genomförs i större utsträckning skulle en sänkning av abonnemang mot 

överliggande nät, vilket är en ekonomisk besparing för nätägaren, kunna bli möjlig. Ett jämnare 

effektuttag bidrar också till bättre spänningskvalitet.  

I en framtid av än tyngre belastning på elnätet genom till exempel anslutning av elintensiv 

industri eller ökat antal elfordon, blir frågan än mer aktuell. Effektbrist är redan ett överhängande 

problem i större städer, till exempel Stockholmsområdet, och utbyggnad av nätet tar lång tid. 

Lokala energilager hos kund kan bidra till att möta problemet med effektbrist, genom att inte 

belasta elnätet då efterfrågan är som störst. Lokala energilager för att till exempel ladda elfordon 

kan vara av stor nytta, då just laddning av elfordon annars blir en ny stor belastning som åläggs 

elnätet. Lösningar med batterilager i anslutning till snabbladdningsstationer, till exempel vid 

bussgarage, är ett annat exempel på en möjlig applikation som kan vara av stor vikt för att 

möjliggöra en utbyggd laddinfrastruktur som krävs för tillväxten av elfordon.  

För att fler konsumenter ska vilja jämna ut sitt effektuttag och nyttja elnätet på ett smartare sätt 

krävs incitament som skapar lönsamhet för konsumenten. En diskussion här är alternativa 

tariffmodeller, till exempel tidstariffer eller effekttariffer. Elpriser som i större utsträckning 

varierar över dygnet skulle också ge större lönsamhet i att lagra el på natten när det är billigt och 

använda den på morgon eller eftermiddag när efterfrågan och därmed priset är högre. Nya 

affärsmodeller kan också bli av stor vikt för att ägaren av ett energilager ska kunna tillgodogöra 

sig flera intäktsströmmar, t.ex. aggregatorrollen som testats i Tyskland.   

Vid anslutning av mikroproduktion, t.ex. solceller, i svagare landsbygdsnät riskeras 

överspänningar när överskottsel matas ut som kan kräva förstärkningar av nätet. Ett alternativ till 

att investera i nya kablar kan vara att installera ett batterilager i den gemensamma 

anslutningspunkten, som kan lagra en del av överskottet som matas ut och därmed hålla 

spänningen inom tillåtna gränser. I det undersökta exemplet behöver nätet förstärkas vid det 

antagna scenariot. Jämförelsen mellan en ny kabel och ett batterilager visar att batteriet är något 

dyrare. Men skillnaden är inte alltför stor, och skulle kabeln ha varit något längre hade 

batterilagret kunnat bli det billigare alternativet.   
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I det här exemplet kommer frågan om ägande upp, där regelverket inte är helt tydligt. Det är inte 

säkert att ett nätbolag skulle få använda ett batterilager i detta syfte i dagsläget. Det kan vara värt 

att diskutera om det borde vara tillåtet, då det används i syftet att upprätthålla nätets funktion och 

god elkvalitet. En annan ägandeform kan annars vara att en tredjepart äger batterilagret och 

nätägaren hyr tjänsten.  

Frågan om lokala energilagers nytta för elnätet aktualiseras igen. Om kunderna i det undersökta 

området installerade ett batterilager i kombination med sina solpaneler, som kan lagra en del av 

överskottet istället för att mata ut det på nätet, skulle spänningshöjningarna kunna hållas inom 

tillåtna nivåer och förstärkning av nätet undvikas. Därmed kan lokala energilager hos kund bidra 

till bättre spänningskvalitet. Med dagens batteripriser kan det vara svårt att motivera en sådan 

investering, liksom exemplet ovan resulterar kalkylen i negativa nettonuvärden, men i ett svagare 

landsbygdsnät skulle ett lokalt batterilager kunna ge kunden extra trygghet i form av att det även 

kan fungera som reservkraft vid kortare avbrott.   

Sammanfattningsvis, elnätet står inför stora utmaningar och nya teknologier och affärsmodeller 

behövs för att möta dem. Energilagring är en lösning som kan bidra med nyttor för att möta 

utmaningarna. Prognoser tror på en stark tillväxt, men den kommer att bero på flera olika 

faktorer, t.ex. batteripriser, regelverk och marknadsincitament. Fortsatt arbete kan undersöka fler 

potentiella applikationer, och även följa utvecklingen av regelverk och batteripriser, som kan 

komma att ändras och möjliggöra mer satsningar på energilager. 
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Appendix A – Årliga besparingar med batterilager  

I tabellerna A.1 till A.7 nedan redovisas beräknad kostnad för effekttariffer idag, samt när 

effekttopparna minskats med 20 %, för de olika scenariona.  

Tabell A.1 Effekttariffer från tre bolag samt medelvärde som används i beräkningarna  

 

Tabell A.2 Effekttariffer hus 1 med nuvarande effekttopp 

  

 

Karlstads El- och stadsnät
Effektavgift kr/kW 24,26

Höglastavgift kr/kW 58,5

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening
Effektavgift kr/kW 31,25

Höglastavgift kr/kW 150

Sala-Heby Energi
Effektavgift kr/kW 43

Höglastavgift kr/kW 104

Medelvärde
Effektavgift kr/kW 32,84

Höglastavgift kr/kW 104,17
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Tabell A.3 Effekttariffer hus 1, effekttopp minskad med 20 % 

 

Tabell A.4 Effekttariffer hus 2 med nuvarande effekttopp 
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Tabell A.5 Effekttariffer hus 2, effekttopp minskad 20 % 

 

Tabell A.6 Effekttariffer hus 3 med nuvarande effekttopp  

 

  



47 

 

Tabell A.7 Effekttariffer hus 3, effekttopp minskad 20 % 

 

I tabell A.8 till A.11 redovisas de årliga besparingarna för respektive hus samt scenariot där husen 

delar på ett gemensamt batteri. Besparingen för sänkt säkringsabonnemang, som visas i tabell 

4.11 i avsnitt 4.3 i rapporten, är också inräknad. För scenariot där husen delar på ett gemensamt 

batteri så har de årliga besparingarna för de tre fastigheterna adderats.  

Tabell A.8 Årlig besparing för hus 1 när effekttoppen minskas med 20 % 

 

Tabell A.9 Årlig besparing för hus 2 när effekttoppen minskas med 20 % 
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Tabell A.10 Årlig besparing för hus 3 när effekttoppen minskas med 20 % 

 

Tabell A.11 Gemensam årlig besparing för de tre husen när effekttoppen minskas med 20 % 
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Appendix B – Nettonuvärde för investeringarna   

I tabellerna B.1 till B.4 visas beräkningarna av nettonuvärdet för investeringarna om de görs nu. 

De årliga besparingarna fås från tabell A.8 till A.11 och har avrundats.  

Tabell B.1 Nettonuvärde för hus 1 om investeringen görs nu 

 

Tabell B.2 Nettonuvärde för hus 2 om investeringen görs nu 
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Tabell B.3 Nettonuvärde för hus 3 om investeringen görs nu 

 

Tabell B.4 Nettonuvärde gemensamt batteri om investeringen görs nu 

 

I tabellerna B.5 till B.8 visas beräkningarna av nettonuvärdet om investeringen görs om 5 år.  
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Tabell B.5 Nettonuvärdet för hus 1 om investeringen görs om 5 år 

 

Tabell B.6 Nettonuvärdet för hus 2 om investeringen görs om 5 år 
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Tabell B.7 Nettonuvärdet för hus 3 om investeringen görs om 5 år 

 

Tabell B.8 Nettonuvärde för gemensamt batteri om investeringen görs om 5 år 

 

 


