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Sammanfattning
Arbetet Tillämpning av batterilager som energitjänsten lastutjämnare är en litteraturstudie och
en kvantitativ studie. I studien har driftkarakteristiken år 2015 hos en matvarubutik legat till
grunden. Arbetet har syftat i att besvara frågan kring ett batterilagers lämplighet som agerade
för lastutjämning. För att ta reda på det har batterilagersegenskaper kartlagts och dimensionering gjorts utifrån två olika driftfall. En ekonomisk besparingspotential har även beräknats utifrån de bägge driftfallen. Driftfallen har valts att kallas teknisk dimensionering och ekonomisk
dimensionering. De tekniska dimensionerade lagerna har en lager storlek om 617 kWh och
555kWh vilket motsvarar 7,1% respektive 5,8% av den dagliga energianvändningen. För de
ekonomiskt dimensionerade lagerna har en lager storlek om 597 kWh och 233kWh vilket motsvarar 6,8% respektive 2,8% av den dagliga energianvändningen. Den ekonomiska besparingspotentialen blir som störst för en blandad körning av de bägge driftfallen. Trotts att besparingspotentialen är uppskattade under ideala förhållanden med varken förluster eller degraderad prestanda lönar det inte sig att investera i ett batterilager för att enbart utföra tjänsten effektutjämning idag. Investering i ett batterilager för effektutjämning har potential att bli lönsam först när
den kan tillgodose fler energitjänster eller när alternativkostnaden är förhöjd.

Nyckelord: Batterilager, Effektutjämning, Energitjänst, Energilagring, Förnybar elproduktion,
Intermittent, lastutjämning, Elkvalitét, elnät

Abstract
This thesis, is a study of battery energy storage and its use as energy source and smoothening
of power fluctuation. Studies have been made as a systematic review and a quantitative study.
The study has consisted of analyzing the power characteristic from a supermarket in the city of
Varberg during year 2015. The object has been to evaluate the energy storage and the power
smoothing qualities. Therefore the battery energy storages characteristics have been evaluated
in this systematic review. For the quantitative study, calculations of the energy storage sizes
were made for two separate operation modes. The two different operation modes were named
technical dimensioning and economic dimensioning. The function of the technical dimensioning was to smooth the power outlet from the grid, while the function of the economic dimensioning was to enable the supermarket to buy more energy during low-price hours. Based on
monthly power characteristics, each dimensioning gave as a result two energy storage possibilities, one in medium and one in small size. The technical dimensioning resulted in battery energy storage of the sizes 617 kWh and 555kWh which is comparable to 7,1% and 5,8% of the
daily energy usage of the supermarket. The economic dimensioning resulted in battery energy
storage of the sizes 597 kWh and 233kWh which is comparable to 6,8% and 2,8% of the daily
energy usage of the supermarket. For optimizing the economic savings, a variation of technical
and economic operation mode are needed, depending on calculated power usage through the
day and elspot prices. The study shows that a battery storage is difficult to finance. The calculated economic savings were estimated during ideal conditions and without power loss or loss
in performance. As a conclusion from this study a battery storage may have a good payback if
there are several energy services to be filled.

Keywords: Battery energy storage, Power smoothing, Energy service, Energy storage, Renewable energy, Intermittent, Load smoothening, Power quality, Power grid
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sveriges regering har satt som mål att år 2050 ska 100% av energigenereringen komma från
förnybara källor (1). År 2020 har ett delmål satts om att andelen förnybar energi ska vara minst
50 procent av den totala energianvändningen (2). Detta delmål ska bland annat nås genom elcertifikatsystemet och innebär en ökad förnybar andel installerad effekt.
Med en ökad försörjning av förnybar energigenerering från bland annat solkraft och vindkraft
ökar den intermittenta andelen genererad energi och kan därför komma att kräva mer flexibilitet
av energisystemet (3). Genereringen av energi från förnybara energislag förekommer när resursen är tillgänglig för utvinning och kanske inte när behovet är som störst. Övergången från det
nuvarande energisystemet till en med högre andel förnybar energigenerering kommer därför
kräva mer integrerade och smarta systemlösningar. Ett behov av att bygga ut elnätet kan även
skapas, vilket kan vara kostsamt och resurskrävande i mån av material och plats för utbyggnad.
För att elnätet ska fungera, måste genereringen och användningen av elen vara i balans. Elkvalitén skall samtidigt hålla de utsatta nivåerna som ellagen kräver för att driften skall vara godtycklig (4). För att hantera de olika problemen som förnyelsebara energikällor kan orsaka i nätet
är energilager en intressant lösning. Olika lagringstekniker kan medverka till olika typer av
ökad elkvalitét. Det här arbetet kommer undersöka hur ett batterilager för en butik, som är en
medelstor abonnent i Varberg Energis elnät, kan medverka till att kapa effekttopparna.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är:


Kartlägga ett batterilagers grundläggande egenskaper



Dimensionera lämplig batteristorlek efter ett objekts driftkarakteristik för att kunna
kapa effekttoppar på ett godtyckligt sätt



Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för det dimensionerade batterilagret



Undersöka ett batterilagers lämplighet som lastutjämnare
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1.3 Metod
Arbetet är energitekniskt inriktat och undersöker hur elektricitet kan lagras för att övervinna
utmaningen av en intermittent elgenerering och energibehov samt förbättra möjligheten att
kunna upprätthålla effektiviteten och tillförlitligheten i elnätet. Det ska utredas hur möjligheterna kan se ut för att ett batterilager kan integreras i elnätet hos en medelstor abonnent för att
kunna skära ned på effekttoppar och säkerhetsställa driften för god elkvalitét.

Arbetet har delats upp i två etapper. Där den ena består av en litteraturstudie och den andra
utgörs av en kvantitativ studie. Litteraturstudien har genomförts för att inhämta kunskapen som
krävs för att genomföra projektet. Som sedan resulterat i en sammanställning för att få klarhet
i begreppen. Den kvantitativa studien har bedrivits med abonnentdata som studerats från Varberg Energi. Abonnentdata har analyserats med hjälp av Excel ifrån olika driftscenarion och
hur de skulle kunna inverka på lasten i stort.

1.4 Avgränsningar
I arbetet görs enbart effektberäkningar för det som berör Varberg Energis kund där lasten är det
som undersöks. Litteraturstudien som görs behandlar främst elektrokemiska lager som natriumsvavelbatterier, litiumjonbatterier samt flödesbatterier. Skälet är att det är inom detta teknikområde som den i särklass största utvecklingen sker och det är även här man finner teknologier
som lämpar sig för såväl småskaliga som storskaliga lösningar. I beräkningarna för lastflytt tas
enbart hänsyn till lagerstorlek och inte till energiförluster, batterityp, livslängd eller laddningscykler.

1.5 Frågeställningar
•

Hur kan införandet av batterilager bidra till att kapa effekttopparna på abonnentsidan hos kund
på ett godtyckligt sätt?

•

Vilka mervärden bidrar ett batterilager till?
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2 Teori
2.1 Elkvalitet
2.1.1 Allmänt
Elkvalitetsbegrepp används för att beskriva den tekniska kvaliteten på en elleverans. Elkvalitet
kan delas upp i kontinuerliga fenomen och spänningshändelser. Till kontinuerliga fenomen,
som påverkas på vilka laster eller genereringskällor är anslutna till nätet, tillhör nätfrekvens,
spänningsvariationer, flimmer, osymmetri och övertoner. Till spänningshändelser, som beror
på fel som inträffat på nätet, tillhör spänningsavbrott, kortvariga höjningar och sänkningar av
matningsspänning samt transienta överspänningar (5). Bra elkvalitét är ett önskemål för alla
elbolag. Dålig elkvalitet är ett problem som kan uppvisa sig i form av ökade elektriska förluster,
driftstörningar och förkortad livslängd för apparater och maskiner (6).

2.1.2 Spänningsvariationer
1. Långsamma spänningsvariationer
Långsamma spänningsvariationer orsakas av in- och urkopplingar av belastningar eller av fel i
elnätet. Enligt SS-EN 50160 som beskriver spänningsgodhet, ska långsamma spänningsvariationer under normala driftförhållanden ligga mellan 207-253 V, det betyder ±10% av nominellt
värde som är 230 V under 10 min period. Svensk energi rekommenderar två extrema fall att
beakta långsamma spänningsvariationer; maximalbelastning och ingen generering samt
minimalbelastning och full generering. Skillnaden i spänningen som rekommenderas i de två
extremfallen är max ±5 % i nätet (7).

Under normala förutsättningar när effekt tas ut i anslutningspunkter sker ett spänningsfall längs
med ledningarna. Om en större effekt matas in än den som förbrukas fås det spänningshöjningar
i anslutningspunkten och vice versa.

Reaktiv effekt som genereras och används påverkar också spänningen i nätet. Genereringen av
reaktiv effekt kan bidra till spänningshöjning medan användningen sänker spänningen. Spänningsvariationer kan beräknas med hjälp av Ekv[1] (7)
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∆𝑈
𝑈1

≅

𝑅×𝑃 +𝑋×𝑄
𝑈12

× 100%

[1]

∆U är skillnaden mellan spänningen före och efter in- eller urkoppling.
R och X är nätets impedans.
P är generationskällans aktiva effekt.
Q är generationskällans reaktiva effekt.
2. Snabba spänningsvariationer
Snabba spänningsvariationer innebär att spänningens effektivvärde är snabbare än 0,5 % per
sekund och är spänningens effektivvärde före, under och efter ändringen är mellan 90 % och
110 % av nominell spänningen.

Flimmer är ett mått på fluktuationer (upprepade variationer) i spänningens effektivvärde, som
resulterar i att lampor blinkar eller upplevs pulsera. Dessa fluktuationer uppstår genom frekvent
inkoppling och urkoppling av laster, ofta i kombination med ett svagt nät. Flimmer kan undvikas genom vissa nätförstärkningar exempelvis användning av nya utrustningar eller parallell
ledningar (5).

2.1.3 Nätstyrka
Ett näts förmåga att stå emot spänningsvariationer benämns nätstyrka. Nätstyrka beror på hur
nätet är uppbyggt samt längd och typ av ledningar och kablar som används. För att kunna
mäta hur stark ett nät är används nätimpedans eller kortslutningseffekt, där starka nät har låg
nätimpedans och hög kortslutningseffekt (7).

För att beräkna nätstyrka används Ekv[2] (5):
𝑆𝑘 = √3 × 𝑈 × 𝐼𝑘 [VA]

[2]

2.1.4 Övertoner
Idealt är både spänningen och strömmen sinusformad, detta gäller dock bara i teorin, i verkligheten förekommer övertoner. Övertoner kan beskrivas som ett mått på hur mycket ström och
spänning avviker från den ideala sinuskurvformen.
4

Om nätet belastas av mycket osymmetriskt och/eller icke-sinusformad ström under en växelspänningsperiod, medför detta övertoner i såväl ström som spänning. Exempel på vanliga belastningar som alstrar övertoner är lysrör, lågenergilampor, konventionella likriktare (i bl.a. radio, tv, video och dator), styrda strömriktare, frekvensomriktare och kondensatorbatterier för
faskompensering. I det svenska elnätet är grundtonen 50 Hz, detta medför att den 2:a övertonen
har 100 Hz och den 3:e övertonen 150 Hz osv. De jämna övertonerna uppkommer när deformeringens positiva och negativa perioder är osymmetriska. Vanligtvis är sinusvågen symmetrisk vilket gör att de jämna övertonerna är så små att de kan försummas (8). Figurerna nedan
visar linjärlast som ger inga övertoner och en olinjärlast som skapar övertoner (9).

Fig.1 Linjär last – ger inga övertoner(9)

Fig.2 Olinjär last – ger övertoner(9)

2.1.5 Osymmetri
Spänningsosymmetri är ett begrepp som används när fasspänningarna i ett trefasigt elsystem
har inte samma amplitud sinsemellan eller fasförskjutningen inte lika stor. Enligt SS-EN61000-2-2 ska spänningsosymmetrin inte överstiga 2% mer än 95% av en veckas tid i det anslutna elnätet (10). Spänningsosymmetri i lågspänningsnäten orsakas av att stora enfasiga laster
inte fördelas symmetriskt över faserna. För att kunna beräkna osymmetrin används Ekv [3] (9):
𝑈−

𝑂𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 = 𝑈+ × 100%
U- är minusföljdsspänning
U+ är plusföljdsspänning
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[3]

Fig.3 Obalansen mellan spännings faser(11)

2.1.6 Flimmer
Flimmer är de långsamma variationer som sker i spänningens effektivvärde, man säger att spänningen blir modulerad (Fig.4) (9). Den mest uppenbara och uppmärksammade effekten av flimmer är den irritation som människor upplever från ljus när glödlampor som matas med en spännig med fluktuationer av olika frekvens och amplitud. Problemen med flimmer uppstår i områden med utpräglad tung industri (järnverk och pappersbruk etc.) men också i områden med
svaga elnät (12).

Fig.4 Modulerad spänning(9)

2.2 Metoder för energilagring
Teknik för lagring av energi kan genomföras i stora och små skalor i hela energisystem. Energilager kan också användas i fastigheter och i industrin för att lagra energi lokalt för senare
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användning, från minuter till timmar. Medan vissa tekniker är mogna eller i närheten av mognad, är de flesta fortfarande i ett tidigt skede av utveckling och kommer att kräva ytterligare
uppmärksamhet innan deras fulla potential kan frigöras. Energilager som placeras ut nära en
transformatorstation eller lokala fördelningssystem kan förhindra överbelastning och avbrott.
Det finns fasta samt mobila lagringsystem som gör det möjligt att använda de på en begränsad
plats och under en viss tid för att kunna matcha föränderliga behov både ekonomiskt och flexibelt.

Det finns olika typer av energilager, mekanisk lagring innebär att vatten lagrar lägesenergi och
sedan omvandlar den till rörelseenergi för att generera el. Elektrisk lagring använder magneter
eller kondensatorer. Elektrokemisk lagring i form av olika typer av batterier och kemisk lagring
sker i väte medan i termisk lagring används exempelvis varmvatten eller smältsalt för att lagra
energi. I detta examensarbete kommer kemisk- och termisk lagring inte diskuteras (3).
Tabell [1] sammanfattar olika tekniker och deras huvudsakliga för- och nackdelar (3).
LAGRINGSTEKNIK
Mekanisk

Elektrisk

Elektrokemisk

FÖRDELAR

NACKDELAR

Pumpkraftverk

Hög kapacitet, låg relativ
kostnad

Krav på höjdskillnad, ingrepp i naturen

Tryckluft

Hög kapacitet, låg relativ
kostnad

Kräver naturliga förutsättningar och gasturbinkraftverk

Svänghjul

Hög effekt

Låg energitäthet

Superledande- SMES

Hög effekt

Dyra, låg energitäthet

Kondensatorer

Lång livstid. Hög effektivitet
Lågkostnad

Låg energitäthet

Litiumjonbatterier

Hög effekt och energitäthet och effektivitet

Dyra, kräver dyr kringutrustning

Flödesbatterier

Hög kapacitet, oberoende effekt och energiegenskaper

Låg energitäthet

Hög effekt, kan "tankas"
med bränsle

Högkostnad

Blysyrabatterier

NaS-batterier

Bränsleceller
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Begränsad livslängd

2.2.2 Elektriska energilager
1.Superledande lager (SMES)
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) lagrar energi i magnetfältet kring en superledare. Fördelarna med superledande magnetisk energilagring är flera; försumbar tidsfördröjning vid laddning och urladdning, hög effekt kan utvinnas under en kort tid och har mindre
energiförluster än andra typer av energilagring. Till nackdelarna att den har en hög tillverkning
kostnad. SMES används för att ge kontrollerat kvalitet på elförsörjningen i fabriksanläggningar
som kräver ren kraftförsörjning, exempelvis tillverkning av mikrochips (3).
2. Kondensatorer
Kondensatorer kan lagra energi precis som batterier. De kan klara upp till miljoner i -och urladdningscykler utan att degenerera. Verkningsgraden för superkondensatorer överstiger 99 %.
Det betyder att en liten andel av laddningen går till spillo i i - och urladdning. Nackdelar med
superkondensatorer att de har en låg energidensitet och är dyra. En variant av kondensator är
ultra- eller superkondensatorn är en elektrokemisk kondensator som har mycket större lagringsförmåga än traditionella kondensatorer. Superkondensatorer används i elnätet för att förbättra
elkvalitén, men även andra applikationer som exempelvis att styra bladen på vindkraftverk för
att skydda dem från skador (3).

2.2.3 Elektrokemiska energilager
Batterilagring förväntas växa mycket snabbt och kommer att främja ökat upptag av förnybar
energi och elbilar. Batterilagring är en lösning för att minska påverkan från intermittenta förnybar energi källor såsom sol och vind. Användning av batterier för att lagra överskottsenergi
för användning senare är inte en ny teknik. Den italienska fysikern Alessandro Volta krediteras
med sin uppfinning i 1799 (12). Elektriska batterier är enheter som lagrar energi i form av
elektricitet och levererar likström. Batterier består oftast av ett antal av elektrokemiska celler. I
varje cell sker kemiska reaktioner för att lagra energi och omvandla denna energi till elektricitet
för senare användning när det behövs.
Det finns många olika tillämningar för batterilager, exempelvis i fritidshus, gatubelysning, husvagn och hos olika slag av elbilar. Storskaliga batterilager är en uppfinning som är under ut-
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veckling i Sverige. Falbygdens Energi AB har installerat en pilotanläggning i Falköping i samarbete med ABB. Anläggningen lagrar vindkraftverkets generering samt utjämnar effekttoppar
i elnätet. Det kan generera 75 kW under en timme (13).
Den viktigaste egenskapen för batterier är dess förmåga att hålla energi i förhållande till batteriets vikt (kg) som kallas specifik energi eller i förhållande till batteriets volym (liter, m3) som
benämns energidensitet eller energitäthet. Förmågan att kunna lämna mycket effekt när det behövs är också viktig, likaså att klara många laddningscykler samt god verkningsgrad. Andra
egenskaper som kan vara av vikt för batterier är att de inte läcker och möjligheten till återvinning (3). Det finns generellt sett, fyra huvudgrupper av batterier:


Blybaserade batterier (Pb).



Litiumbaserade batterier (LiJon).



Natriumsvavel batterier (NaS).



Flödesbatterier och olika hybridvarianter.

Blybaserade batterier har en verkningsgrad på 60-95 %, litiumbaserade batterier har en verkningsgrad på 85-100 %, flödesbatterier har en verkningsgrad på 85 % och natriumsvavelbatterier har en verkningsgrad på 85-90 % (15).
1.Blysyrabatterier
Blysyrabatterier används ganska ofta med förnybar mikroproduktion. Nackdelen med den här
typen av batterier är att de har ett lågt energitätheten, lågt antal livscykler och kort livslängd.
Fördelen med blybaserade batterier är att de är ganska billiga i förhållande till andra typer av
batterier. I elsystemet passar de bra för att säkra avbrottsfri kraftförsörjning (3).
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2.Litiumjonbatterier (LiJon)
Li-jonbatterier är en av de vanligaste batterier som finns på marknaden. De största fördelarna
med de är dess höga verkningsgrad på ca 90 %, har en hög energidensitet (ca 300 Wh/l eller
150 Wh/kg), möjlighet till hög urladdningseffekt (upp till 2C), fritt från tungmetaller, låg självurladdning och det kan återuppladdas till 80% på under en timme (20). Nackdelen med Lijonbatterier är en hög kostnad på grund av höga säkerhetskrav och behovet av avancerad övervakningssystem (3).
Begreppet Li-jonbatterier beskriver en grupp av olika batterisystem där battericellens lagrade
energi utvinns genom att litiumjoner rör sig mellan elektroderna i batteriet. Användningen av
olika sammansättning i anod- och katodmaterialen medför att battericellerna erhåller helt olika
egenskaper. Exempel på material som används vid tillverkning av olika Li-jonbatterisystem är
kobolt, nickel och mangan (21).
Li-jonbatterier finns i de flesta elektroniska apparater exempelvis bärbara datorer, mobiltelefoner och elbilar. Batterierna består av Li-jonceller som har en bra prestationsförmåga, en hög
energitätheten och en längre livslängd i jämförelse med andra batterier som finns på marknaden.
Li-jonbatteri består av positiva och negativa elektroderna som är utformade som tunna skivor
och lindade med ett separerande skikt ” separator” av isolermaterial. Elektrolyt som används i
den här typen av batteri är en organisk elektrolyt och den har i uppgiften att transportera litiumjonerna mellan elektroder.

Fig 5. Uppbyggnad av Li-joncellen (18)
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En av de största utmaningarna för Li-jonbatterierna är säkerhet. Hög energidensitet, litiums
brännbarhet och dess innehåll av syre gör att de kan överhettas och börja brinna (15).

3. NaS-batterier
Den här typen av batterier består av flytande natrium och svavel. Natriumsvavelbatterier har en
hög energitäthet och används som lastutjämning och för att skjuta upp större investeringar i
nätet. Batterierna är relativt billiga och kan klara tusentals laddningscykler. Nackdelarna med
NaS-batterier är den höga operativa temperaturen och att natrium är korrosivt. Detta gör att
NaS-batterier enbart passar för storskaligt bruk (3).
4. Flödesbatterier
Flödesbatterier är uppladdningsbara batterier. Elektrolyten i den här typen av batterier förvaras
i tankar utanför batteriet och pumpas genom battericellerna. Flödesbatterier har en bra laddningsförmåga, en hög kapacitet och en lång livscykel förutom att de har låg energidensitet.
Det finns tre olika typer av flödesbatterier Vanadin Redox (VRB), Zink Bromid (ZnBr) och
Tetrasulfidbromidbatterier. Flödesbatterier har låg energitäthet och passar därför bäst i stationära utföranden. Fördelarna med dessa batterier är dock att de kan laddas i och ur samtidigt,
inte har något laddningsläckage, inte ger några utsläpp eller upphov farliga restmaterial (3).

5. Bränsleceller
Bränslecellen kan liknas vid ett batteri som "tankas". Vätgas är det optimala bränslet som kan
sönderdelas elektrokemiskt, men vätgas är svårt att hantera och transportera och därför finns
andra typer av bränsle som förväntas användas är till exempel metanol, bensin eller naturgas.
Bränsleceller kan genera och distribuera el i stora mängder (3). Verkningsgrad vid användning
av vätgas är 62-82 procent för processen ”effekt till gas” (15)

2.3 Batteriets egenskaper
Ett batteri är en anordning som består av en eller fler battericeller som omvandlar kemisk energi
direkt till elektrisk energi. Varje battericell lagrar kemisk energi i dess elektroaktiva elektrodmaterial och elektrisk laddning skapas genom en elektrokemisk redox-reaktion. Vid urladdningen flyter en ström av elektroner från batteriet genom en yttre elektrisk krets. Om det är ett
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laddningsbart batteri kan batteriet återladdas genom att driva elektronerna med en yttre spänningskälla åt andra hållet. Figur [6] illustrerar batteriets uppbyggnad (19)(20).

Fig 6. Batterier lagrar kemisk energi och omvandlar det till elektrisk energi(19)

2.3.1 Laddning av Li-jonbattericeller
Li-jonceller laddas upp enligt två huvudfaser, konstant ström sedan konstant spänning. I den
första fasen laddas battericellerna upp med en konstant ström och spänningen stiger upp tills
den når en viss nivå, beror på kapaciteten av batteriet. I andra fasen håller Li-joncellen en konstant spänningsnivå medan strömmen avtar tills den når 3% av uppladdningsströmmen och då
är battericellen fulladdat (19)(21). Figur [7] visar en laddningskurva för strömmen (streckad
linje) respektive spänningen (heldragen linje) under uppladdning.
Förlusterna som uppstår i batterierna är högre vid laddning än vid urladdning på grund av
högre DC-spänning (16).
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Fig 7. Uppladdningskurva av en Li-Jon battericell(21)

2.3.2 Laddningsgrad SOC (State Of Charge)
State Of Charge (SOC) anger hur stor del den aktuella laddningsnivån utgör av batteriets verkliga kapacitet. Förändringen av laddningsgrad är beroende av temperatur, urladdningshastighet
och åldrande hos batteriet (17).

2.3.3 Urladdningsgrad DOD (Depth Of Discharge)
DOD används för att beskriva hur djupt batteriet är urladdat. Om det sägs att ett batteri är 100%
fulladdat innebär det att DOD av detta batteri är 0%. Och om ett batteri är 100% tom, är DOD
av detta batteri 100%. DOD kan alltid behandla så mycket energi som batteriet levererar. För
litiumbatterier rekommenderas det inte att urladda dem till 100% DOD vilket skulle kunna förkorta livslängd av batteriet.

SOC och DOD är utbytbara termer, dvs att 0% SOC = 100% DOD, detta representeras schematiskt i figur [8] (22).
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Fig 8. Illustration av ett batteri med 80% DOD / SOC (22)

2.3.4 Hälsostatus SOH (State Of Health)
Batteriets hälsostatus är ett mått som speglar batteriets allmänna tillstånd och dess förmåga att
leverera den angivna prestanda jämfört med ett nytt batteri. Hälsostatusen hos ett batteri kommer att bero av hur batteriet används och variationen i omgivningstemperatur. Batteriet slits till
exempel olika beroende på hur stor ström som batteriet belastas med under ett bestämt tidsintervall och vid vilken laddningsgrad batteriet återuppladdas (17).

2.3.5 Energidensitet

Energidensiteten för ett batteri är ett mått på mängden energi per mass- eller volymenhet. Högre
energidensitet kan uppnås om mer reaktiva kemikalier används i battericellerna. Men hänsyn
måste tas till att mer reaktiva kemikalier är ostabila och svår att hantera (20).

2.3.6 Kapacitet

Kapaciteten för ett batteri är dess förmåga att avge en konstant ström under en viss tid och anges
i amperetimmar (Ah). Med andra ord kapaciteten är den laddningsmängd som kan levereras av
ett batteri vid nominell spänning. Hur stor kapaciteten hos ett batteri är beror på battericellernas
storlek. En liten cell har mindre kapacitet än en större cell med samma kemi, men båda kan
leverera ström vid samma spänningsnivå (20).
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2.3.7 Spänning

Nominell spänning över en battericell är en materialegenskap som bestäms av vilken typ av
aktivt material som anoden och katoden består av, dessutom antalet celler i batteriet. Vilken
spänning som uppstår mellan batteriets poolerna vid en viss tidpunkt beror på lastströmmen,
batteriets SOC och den interna impedansen i cellen, som i sin tur beror på temperatur och cellens ålder (20).

2.3.8 Självurladdning

När batteriet inte används pågår en viss självurladdning. Hur stor den är varierar med omgivningstemperatur och batteriets ålder. Vid högre temperaturer ökar självurladdningen och vid
lägre temperaturer minskar självurladdningen (20). Självurladdningen för Li-jonbatterier är låg,
endast 2 till 3 % per månad i rumstemperatur (21).

2.3.9 Inre resistans

Inre resistans eller utgångsimpedans används för att beskriva ström-spänningskarakteristiken
av en spänningskälla, till exempel ett batteri. Storleken på batteriets inre resistans beror på batteriets ålder, storlek, kemikalier i cellerna och temperatur. Inre resistansens värde kan beskriva
batteriets ålder och tillstånd (20).

2.3.10 Kalenderlivslängd

Batteriets livslängd varierar kraftigt beroende på hur det används, underhålls, antal upp- och
urladdningscyklar, temperatur och andra faktorer. Men ett batteris prestanda försämras med
tiden även om det inte används, fenomenet kallas kalenderlivslängd. Detta beror på oönskade
kemiska sidoreaktioner mellan elektroderna och elektrolyten (20). Figur [9] visar den nuvarande kostnaden och den förväntade kostnadsutvecklingen för Li-jonbatterier i elbilar (15).
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2.4 Kostnadsutveckling för Litium-jonbatterier
Den största utmaningen för batterier är kostnaden, trots att den förväntas minska inom de kommande tio åren (15). Priset för Li-jonbatteriet förväntas sjunka jämfört med idag och det är
sannolikt att kostnaden når blybatteriets pris per kWh. Prisutveckling för blybatteriet är relativt
stabilt och priset kommer sannolikt stanna på dagens nivå. Marknaden för det här typen av
batteriet förväntas växa i takt med fordonsindustrins behov (20).

Fig. [9] Kostnadsutveckling för Litium-jonbatterier(15)

2.5 Batterimarknad
Batterier förväntas stå för ca 50% av den totala energilagringsinvesteringen i marknaden 2030
(15). Marknaden för Li-jonbatterier är ganska ung och svår att förutsäga. Intresset för investeringar i tekniken för den här typen av batteriet ökar ständigt, därför marknaden förväntas vara
värd flera hundra miljarder kronor om tiotalet år. Batterimarknaden består av batterier för elektronik, apparater och olika industriapplikationer. Men marknaden kommer att omfatta även elbilar och storskaliga batterier. Utvecklingen leds av japanska och koreanska tillverkare, men
satsningar görs även i USA och Europa (20).
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2.6 Batteriövervakningssystem BMS
Urladdning och uppladdning av ett Li-jonbatteri mer än vad tillverkaren rekommenderar kan
orsaka förödande konsekvenser. Därför finns det skyddskretsar i batterierna som har till uppgift
att garantera att rekommendationerna inte överskrids. Batteriövervakningssystem eller (Battery
Management System) består av sensorer för ström, spänning och temperatur. BMS:en har tre
huvud uppgifter; den första är att skydda cellerna i batteriet från skador, den andra är att förlänga batteriets livslängd genom balansering av cellerna och den sista är att behålla batteriet i
ett tillstånd där det uppfyller de funktionella kraven för applikationen (20).

2.7 Miljöaspekter
På grund av att bly batterier har låg energidensitet, innehåller de därför mycket råmaterial per
kWh (20). Det producerades även mycket växthusgaser vid tillverkning av blybatterier, men en
mycket stor del av alla blybatterier återvinns.

Cellen i Li-jonbatterier består till största delen av aluminium, koppar och en liten del litium,
därför är miljöpåverkan av Li-jonbatterier stor. Återvinning av Li-joncellen är energikrävande
process, därför är det billigare att tillverka nya celler från nytt material än att återanvända (20).

2.8 Säkerhetsrisker med Li-jonbatterier
2.8.1 Överladdning
Överladdningen gör att den laddade positiva elektroden kan reagera med elektrolyten, vilket
orsakar att batteriet börjar ventilera ut förgasad elektrolyt, brinna eller explodera.
BMS:en övervakar och hindrar att batteriet överladdas. Ifall BMS:en inte fungerar är varje cell
utrustade med ett internt överspänningsskydd. Skyddet består oftast av en säkerhetsventil som
öppnas för att bryta kretsen vid överhettning, vilket hindrar att cellen laddas ytterligare (20).
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2.8.2 Överhettning
Batteriets kapacitet reduceras då temperaturen sjunker eftersom de elektrokemiska reaktionerna
sker långsammare. Medan de elektrokemiska reaktionerna ökar då temperaturen stiger och därmed ökar batteriets kapacitet, det vill säga mer momentan effekt kan fås ut. Men detta leder till
att batteriet åldras snabbare och självurladdningen ökar. Arbetstemperatur för batterier ligger
mellan −20°C och +30°C (20).
Överhettning påverkar den negativa elektroden vilket gör att den börjar reagera med elektrolyten och då kan batteriet ventilera ut förgasad elektrolyt, börja brinna eller orsaka termisk rusning. Normalt ska inte Li-jonbatteri användas mer än i max 60°C. Vid denna och högre temperaturer stiger batteriets inre tryck (29).
BSM:en har en temperatursensor som hindrar laddningen i cellen att fortsätta innan en termisk
rusning startar. För att förhindra att trycket stiger och termisk rusning sprider sig från en cell
till en annan i ett batteri kan det vara ett luftutrymme mellan cellerna i batteriet. För att motverka
extern uppvärmning omges batteriet med isolering (20).

2.8.3 Kortslutning
Höga urladdningsströmmar orsakar kortslutning vilket leder till överhettning och termisk rusning. I ett batterisystem finns det externa kretsar som skyddar mot externa kortslutningar. När
det gäller inre kortslutningar finns det inte mycket att göra utifrån, men problemet kan förhindras genom olika variationer av separatorer, exempelvis användningen av separatorer som är mer
temperaturtåliga (20).

2.9 Elkraftsöverföring i Sverige
2.9.1 Ellagen

Ellagen fastställdes 1902, år 1996 öppnades den fria elmarknaden upp och en ny ellag kom till
för att kunna ta hänsyn till de nya omständigheterna (14). Enligt ellagen är det idag inte lagligt
för en nätägare att lagra energi genom ett lager på nätet så vida det inte är till för att garantera
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elkvalitén, täcka nätförluster eller säkra leveranssäkerheten (23). I rapporten Smarta elnät från
regeringen konstaderates det att nätägare kan tillgodogöra ett fåtal nyttor med energilager. Investeringar från andra aktörer kommer därmed vara mer relevanta för energilagringsmarknaden
(24).

2.9.2 Elkvalitét
Enligt ellagen 3 kap, 9 § (2005:1 110) ska överföringen av el vara av god kvalitet och elnätsägaren ska avhjälpa brister om det är rimligt i förhållande till olägenheterna(4).
“Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans
räkning. Överföringen av el skall vara av god kvalitet”. 3 kap, 9 § (2005:1 110)”
Med allt mer känslig elektronik inom både industrin och i hemmen ökar kraven på att elen i
ledningar håller en jämn god kvalitet. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om föreskrifter som slår fast vad som ska gälla och vilket ansvar elnätsföretaget respektive nätägaren
har. I föreskrifterna (EIFS 2013:1) beskrivs de krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall anses vara av god kvalitet(33). Föreskrifterna preciserar de basnivåer för
spänningskvalitet som både nätföretag och anslutna kunder ska kunna förvänta sig.
Ett sätt att bedöma elkvalitét i ett elnät är att jämföra avvikelser hos kurvform, frekvens och
spänningssymmetri med ett motsvarande idealt elnät där enbart sinusformade strömmar och
spänningar med en enda bestämd frekvens förekommer.

2.9.3 Kraftnätet
För att minimera förlusterna i elnätet används olika spänningsnivåer vid överförening med elenergi. Utifrån de olika spänningsnivåerna delas Sveriges elnät vanligtvis upp i tre nivåer; stam,
region och lokalnät. Stamnätet binder samman Sveriges större generationsanläggningar med
regionnäten och utlandsförbindelserna. Till stamnätet räknas kraftledningarna med spänningarna 220-400 kV, transformatorer, ställverk och tillhörande utrustning. Svenska Kraftnät ansvarar för driften och underhållet av stamnäten.

Transformatorstationerna mellan stamnät och regionnät kallas stamstationer. Regionnäten består av spänningsnivåer mellan 30-130 kV och fungerar som en länk mellan stamnäten och
lokalnäten, med undantag för vissa större industrier som är inkopplade direkt till regionnätet.
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Från regionnäten går strömmen till fördelningsstationer där spänningen transformeras ner. Lokalnäten levererar ström från regionnätet till elabonnenterna, lokal och regionnäten ägs och
drivs av de lokala nätbolagen och har spänningar upp till 20 kV. När spänningen transformeras
ner till lågspänning (0,4 kV) kallas nätstationer (25).

2.9.4 Öppen elmarknad
Sveriges energiförsörjning hänger ihop med grannländernas. Regleringen av import och export
regleras efter behov efterfrågan och spotpris för respektive område. Det är ett samspel som gör
att de som är bäst på att generera energi till lågt pris gynnas, vilket även tillgängliggör kapaciteten i grannländerna för lastutjämning. Exempelvis kan Danmark en blåsig dag och med sin
höga andel vindkraftverk behöva exportera för att kunna behålla elkvalitén och minska förlusterna. Elpriset sänks och grannländerna kan då importera den billigare energin och låter därmed
sina abonnenter lokalt agera som last(25).

2.9.5 Vad kunder betalar för idag
Elräkningen består idag av två delar. En som betalas till elleverantören och en till nätägaren.
Avtalen med olika nätägare kan variera över hela landet. Hos nätägaren Varberg Energi betalar
abonnenten för en årsavgift för installerad säkring eller om abonnenten är något större, för ett
effektabonnemang(26). Utöver årsavgiften betalas även för en överförningsavgift maximalt effektuttag och en överförningsavgift för total överförd energimängd. Det maximala effektuttaget
beräknas genom att ta medel av de tre högsta medelvärdeseffektuttagen. Medelvärdeseffektuttagen uppmäts för respektive månad under ett års tid. I beräkningarna multipliceras de uppmätta
medelvärdeseffektuttagen med faktorn 0,45 under perioden april till september, då effektbehovet generellt är mindre i Sverige(32).
Pengarna till energibolaget betalas för använd energi. För samma mängd av den använda energin betalas det en energiskatt och elcertifikat. Kostnaden för den använda energin, energiskatten
och elcertifikaten betalas det slutligen moms.

2.9.6 Nya tariffer
Det pågår en diskussion om att övergå till ett nytt betalningssystem på elnätsidan(30). Tanken
är då att säkringsabonnemanget skall tas bort för mindre kunder och betala för effektuttag likt
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större abonnenter. Energimarknadsinspektionen är de som utför rekommendationer i ärendet
men det är nätägarna som slutligen avgör hur avtalen skall utformas.
Vid denna möjliga övergång har det även diskuterats kring hur effekttarifferna skall vara uppbyggda. Tidstariffer har börjat bli aktuellt och efterliknar då hur spotpriser varierar med tiden
allt efter att efterfrågan varierar. Det har även diskuterats huruvida mätningarna av effekterna
annars görs. Om de mäts veckovis eller månadsvis och drar ett medelvärde av de tre högsta som
är aktuellt för ett antal aktörer idag(31).

2.9.7 Energigenerering i Sverige
I Sverige har energigenereringen traditionellt utgjorts av en stor andel vattenkraft, främst belägen i norr. Kärnkraften utgör idag även en stor andel av den tillförda energin och ses liksom
vattenkraften som elgenerationsbas, effektreserv och regulator. Den nyare satsningen av vindoch solkraft samt föråldrande gör att en del av den fossila användningen står under avveckling
och där även kärnkraften(25).
Att vattenkraften till stor del är placerad i norra Sverige gör att energigenereringen hamnar långt
ifrån lasten. Att transportera den energi som efterfrågas till södra regioner gör att förlusterna på
nätet ökar samt att det blir kostsamt att bygga upp, förstärka och underhålla. Behovet av förstärkning beror inte enbart av total användning utan även hur lasten fördelas över tiden. Hur
ledningar dras och dimensioneras bestämmer maxuttag, för att undvika komplikationer som kan
uppstå vid underdimensionering. Infrastrukturen i elnätet utgörs många gånger av robusta konstruktioner som är tänkta att kunna användas över ett antal år, ibland förändras dock förutsättningarna gällande vad det var tänkt att den dimensionerade ledningen skulle räcka till. Lastförändring kan exempelvis skapas vid uppförande av nya verksamheter och nybyggnation vid förtätning. Onödig utbyggnation av ledningsnätet kan därför undvikas genom att minska lasten i
nätet eller genom att flytta den. Minskning av last i ledningsnätet kan då antingen genomföras
med hjälp av att lokalt generera energi som det tas av i första hand, eller genom att koppla ur
onödiga apparater eller använda sig av energieffektivare sådana. Flytt av lasten genomförs med
någon typ av styrning antingen där enheter “pratar med varandra” och slår av och på, eller
genom lokal energilagring som ser till att effektuttaget från nätet är konstant, oavsett apparaternas användningsmönster(25).
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2.9.8 Varberg Energis elnät
I Varbergs kommun finns fem elnätsägare varav den största är Varberg Energi. Varberg Energi
äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra
delar.
Högspänningsnätet omfattar 36 km luftledningar och 355 km markledning. Lågspänningsnätet
omfattar 23 km luftledning och 918 km markledning. Antalet transformatorstationer uppgår till
339, varav 37 stycken är stolpstationer (34).

2.9.9 Butiken
Butiken som studeras är en stor livsmedelsbutik. I Varberg Energis elnät utgör butiken en medelstor abonnent med ett effekt abonnemang för lågspänning där mer än 200A kan användas
vid samma tillfälle(32). Butiken har funnits på plats en längre tid och har byggts ut och uppdaterat anläggningarna vid flertalet tillfällen vilket har resulterat i att elkablar och maskinparker är spridda i byggnaden. Det senaste tillskottet är ett par laddstolpar som installerats för elbilar, dessa är dock placerade invid kundparkering och inte i själva butiken. Vid ett besök på
butiken märktes det att utrymmena var maximalt utnyttjade. Ett tilltänkt batterilager inomhus
kan därför vara svårt att få in i själv byggnaden. Bakom butiken låg fördelningscentralen för
butiken, byggd på en gräsplätt mellan en väg och lastzonen för butiken. Den bäst lämpade
platsen för ett batterilager skulle då bli till fördelningscentralen genom en tillbyggnad på gräsplätten.

Fig. [10] Bild på fördelningscentral utanför butik
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3.Beräkningar
3.1 Beräkningarnas grunder samt formler
Beräkningarna har grundats på:


[Data 1] mätdata från Varberg energi för butikens köpta kWh, år 2015.



[Data 2] mätdata samt protokoll från Varberg energi vid kontrollmätning av elkvalitét
år 2015.



[Data 3] Debiteringsuppgifter för 135kW-kund från Varberg energi, år 2015.



[Data 4] Nordpol spotpris år 2015, elprisområde 3



[Data 5] Inverteringspriser för batterilager

3.2 Kontroll av mätningar samt nätkvalitet
En enklare kontroll av mätningarna av nätkvalitén gjordes för att se att det som uppmätts låg
inom godkända värden.
Kontroll av uppmätta köpta kWh och uppmätta levererade kWh via kontrollmätningen visar på
att det ligger inom mätnoggrannheten för respektive instrument och att värdena för uppmätta
kWh bör ses som tillförlitliga.
Tabell [2] Visar på uppmätta värden från elkvalitétsmätning
Kriterier
230 ± 10%

Q<P50%

U medel

U1

U2

U3

231

231

231

232

Medel cos fi

L1 cos(phi)

L2 cos(phi)

L3 cos(phi)

0,924337

0,93591

0,930652

0,906449

Ptot

L1 P

L2 P

L3 P

359132

119899

122969

116264

Qtot

L1 Q

L2 Q

L3 Q

143879

43744

47097

53039

Stot

L1 S

L2 S

L3 S

387640

127808

131854

127979

Osymmetri
<2%

0,19%
Frekvens medel

50 ± 0,1

50,00138
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För att undersöka hur en kapning av effekttoppar utgås det från Ekv [4] och [5].
𝑃 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 [𝑊]

[4]

Där 𝑈 och 𝑐𝑜𝑠𝜑 ses som konstanta.
3600

𝑘𝑊ℎ = 𝑃 ∗ 1000 [𝑘𝑊ℎ]
Ett jämt inköp av kWh innebär alltså att även effektuttaget från nätet hålls på motsvarande
nivå.
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[5]

4. Kartläggning av drift
För att kunna dimensionera lämplig storlek på lager och driftfall är det nödvändigt att kartlägga
hur energianvändningen ser ut för butiken. Nedanstående beräkningar kan därmed härledas från
[Data 1].

4.1 Driftkarakteristik
Effektuttaget för butiken var först angivet i 15-minutersperioder, kWh/15min, varför dessa
konverterades till effektuttag per timma för att få kWh/h

𝑘𝑊ℎ

4 ∗ 15𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑊ℎ

[6]

Tabell [3] Statisk över köpta kWh år 2015
Överföring
MAX
MIN
MEDEL
10% av MAX
10% av MIN

TIMMA
492
0
362

DYGN
9863 kWh
7776 kWh
8691 kWh

443
49

9654 kWh
7985 kWh

Antal
Antal

195,0
1,0
2%

14,0 Antal värden över 10%
1,0 Antal värden under 10%
4% Avvikelse mot övriga 80%

Antal
Antal

3503,0
2
40%

29,0 Antal värden över 20%
33,0 Antal värden under 20%
17% Avvikelse mot övriga 60%

Tabellen [3] ovan visar att andelen köpta kWh varierar i stor utsträckning mellan högt och lågt uttag
under dygnet. Det visar på att köpt kWh är relativt förutsägbart och att det samtidigt finns en potential
för lastfördelning från höglasttimmarna till låglasttimmarna med hjälp av ett energilager.
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kWh/timma och månad

jan-15
feb-15

14000

mar-15

13000

apr-15
12000

maj-15

11000

jun-15
jul-15

10000

aug-15

9000

sep-15
okt-15

8000

nov-15
7000

dec-15
Genomsnitt användning/h

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

6000

Genomsnitts användning

Fig. [11] Visar hur mycket energi som används i kWh för varje månad i genomsnitt för varje timma.

Figur [11] ger kunskap om att driften är reguljär. Den ökade energianvändningen i butiken är beroende
av butikens öppettider. Det visar på att det finns potential att gå mot ett jämnare effektuttag.

4.2 Skillnad per veckodag
Det kartlagdes hur driften såg ut beroende på månad och veckodag

Tabell[4] Visar hur energianvändningen varierar i genomsnitt per veckodag
% /DAG
MEDEL
KWH/DAG
MEDEL

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

100,5%

100,1%

100,3%

100,1%

101,0%

99,3%

98,7%

8733

8697

8721

8697

8779

8633

8577
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kWh/dag medel
10000
9000
8000
7000
6000
5000

kWh/dag medel

4000
3000
2000
1000
0
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Fig. [12]Energianvändning per veckodag i medel kWh

Energianvändningen är som högst under fredagar och lägst på söndagar. Detta beror troligen på hur
många kunder som är inne i butiken och handlar under dessa dagar. Även som det kan påvisas att det
finns en viss skillnad med avseende på energianvändningen kan den ses som marginell och inte högt
påverkbar vad gäller dimensionering av batterierna. Det blir därför mer relevant att dimensionera batterierna beroende av månadsvariationerna.

4.3 Energianvändning per månad

Energianvänding under året
300000

kWh

280000
260000
240000
220000
200000

Månadsanvänding

Genomsnittsanvänding

Fig. [13] Energianvändning per månad kWh
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Genomsnittsanvändning per dag
9600
9400
9200

kWh

9000
8800
8600
8400
8200
8000

Dagkorrigering

Genomsnitt dag

Fig. [14] användning per dag och månad i kWh
Enligt Figur [14] är den dagliga energianvändningen högre på sommaren och vinterhalvåret.
Då butiken har ett stort antal kyldiskar är det naturligt då de använder mycket energi för att
hålla kylan i sommarvärmen samt för att avfrosta kylbatterierna (27). Energianvändningen för
avfrostning ökar när luftfuktigheten lättade når mättnad, vilket den gör under den senare delen
av året (28).
Figur [13] och [14] visar på att den högsta energianvändningen sker i augusti månad med avseende på köpta kWh per månad och per dag. Månadsanvändningen i februari är den lägsta, det
beror på att antalet veckodagar i februari är färre än de övriga månaderna. Den dagliga användningen per månad är därmed mer relevant att studera. Den dagliga användningen är som lägst i
april 8284 kWh och högst i augusti med 9505 kWh. Medelanvändningen per dag ligger på 8687
kWh.
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Månadsanvändning kWh
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000

Genomsnitt användning/h

Genomsnitts användning

Medel April

apr-15

Augusti

Medel Augusti

Fig. [15] energianvändningsmedel beroende på klockslag kWh

4.4 Kartläggning Nord Pool spotpris
I senare avsnitt kommer spotpriset från nord pool användas för att beräkna den ekonomiska
nyttan med ett batterilager. Variationerna i spotpriset kommer även användas för att beräkna ett
ekonomiskt dimensionerat batterilager.

Fig. [16] visar hur spotpriset varierar
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Av figur [15] syns det hur elpriset tenderar att vara lägre under sommarmånaderna. För batterilagrets ekonomi är det dock variationerna i elpriset som är relevant då det är en flytt av lasten
från högpristimmar till lågpristimmar som avgör.
𝑘𝑊ℎ ∗ ℎö𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑙å𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

[7]

Månadens medelspotpris
400.00
jan

350.00

feb

kr/MWh

300.00

mar

250.00

apr

200.00

maj
jun

150.00

jul
100.00

aug

50.00

sep
okt

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fig. [17] visar hur spotpriset varierar i genomsnitt per månad

Procentuell förändring under ett dygn
140%
120%
100%
80%
206 kr/MWh
60%

362kWh

40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fig. [18] Visar hur den genomsnittliga energianvändningen och spotpriset varierar under dygnets timmar i procent.
Trenden i figur [17] visar att spotpriset har två små toppar och en större dal. Spotpriset är högre
under dagen och lägre under natten. Utseendet hos medelkurvan i figur [17] efterliknar den i
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figur [18]. Detta innebär att en flytt av last från höglasttimmarna för att kapa effekttopparna kan
bli billigare vid inköp.

4.5 Dimensionering av batterilager - teknisk dimensionering
För den tekniska dimensioneringen undersöks det först hur ett batteri dimensioneras optimalt
för respektive månadsanvändning för att kunna fastställa vad som kan motsvara en rimlig storlek på batteriet.
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𝑀å𝑛𝑎𝑑 ∫0 𝑓(𝑘𝑊ℎ)𝑑𝑘𝑊ℎ = 𝐹(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑛) − 𝐹(𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) [kWh] [8]

Figur [18] visar hur den ideala laddningsstrukturen av ett batteri skulle kunna se ut per dag för
respektive månad. Positiva kWh innebär att batteriet laddas på och negativa innebär att det
laddar ur för att kompensera för effektuttaget från nätet mitt under dagen.

Ideal laddning av batteri per dag
Januari

140

Februari

120

Mars

100

April

kWh

80

Maj

60

Juni

40

Juli

20

Augusti
Septemper

0
-20

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

Oktober
November

-40

December

-60

Normal laddning

-80

Fig. [19] laddning i kWh
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Tabell[5] visar på ett dimensionerat batteri för respektive månads dagliga energianvändning samt ett medelstort batteri.
Månad
Januari

Flyttbart kWh/dag
567,4
-567,4

% lager av total dagsanvändning
6,9%

Februari

574,8

-574,8

6,9%

Mars

572,1

-572,1

6,9%

April

612,9

-612,9

7,4%

Maj

625,6

-625,6

7,4%

Juni

662,3

-662,3

7,6%

Juli

556,7

-556,7

5,9%

Augusti

554,9

-554,9

5,8%

September

661,9

-661,9

7,5%

Oktober

678,0

-678,0

7,9%

November

673,0

-673,0

7,7%

December

666,3

-666,3

7,5%

Genomsnittlig flyttbar last per dag

617,1

-617,1

7,1%

Från Tabell [5] går det att utläsa optimerat dimensionerat batterilager för respektive månad,
minsta dimensionerade batterilager, 555kWh, och ett medelstort batterilager, 617kWh. Det optimerade lagret är ett lager som är optimalt dimensionerad för respektive månad, lagret måste
därmed ses som ett teoretiskt lager då det fysiskt inte kan ändra storlek. Dessa tre olika typer
av lager används i vidare beräkningar för jämförelse.

Skillnad i genomsnittseffektuttag per månad
13000
12000

kWh

11000
Utan batteri

10000

Optimalt lager

9000

617 kWh Medelstort lager
8000

555kWh Minimalt lager

7000

Fig. [20] visar hur skillnaden av det genomsnittliga inköpet av kWh varierar
beroende av vilken storlek av lager som används.
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Från figur [20] visas det på att det medelstora och det lilla lagret båda tar ner effekttoppen under
dagen på ett effektivt sätt. För att helt eliminera en topp så hade det största lagret på 678 kWh
behövt installeras.
För att beräkna betalt spotpris använd Ekv [9]
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

= 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 [𝑘𝑊ℎ]

[9]

Besparingen beräknas genom
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 − 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑟]

[10]

Tabellen [6] visar skillnaden i betalt genomsnittligt spotpris samt vilken besparing det
motsvarar för respektive lager.
Månadsgenomsnitt
Inget lager

kr/kWh
0,206374

Besparing med lager 2015
0kr

Optimalt lager/månad

0,203201

10064kr

Medel 617 kWh

0,203334

9643kr

Minimum 555kWh

0,203544

8977kr

Dagsuttag
Inget lager

0,207465

0kr

Optimalt lager/månad

0,203844

11486kr

Medel 617 kWh

0,204080

10739kr

Minimum 555kWh

0,204360

9851kr

Dagsminimum 223 kWh

0,206198

4021kr

Månadsgenomsnittet i tabell [6] beskriver hur mycket det går att tjäna på med de dimensionerade lagerna med en genomsnittlig drift. För att se hur det inverkar på det egentliga energiintaget samt vinst för 2015 har samma beräkningar genomförts.
Den dagliga användningen skiljer sig från månadsmedel, vilket innebär att det minsta dimensionerade lagret blir mindre för dagsanvändningen. I tabellen motsvarar det värdet av 223kWh.

4.6 Dimensionering av batterilager - ekonomisk dimensionering
För den ekonomiska dimensioneringen fastställs först det ekonomiska jämnviktsläget för köpta
kWh för respektive månad. Därefter konverteras värdena från ekonomisk jämnvikt till vad det
motsvarar i överförda kWh, utifrån dessa värden tas dimensioneringar av batterilager ut för
respektive månad.
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(∑ 𝑇𝑖𝑚𝑣𝑖𝑠 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ∗𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠)
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= 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑗ä𝑚𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡 [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑘𝑟]

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑗ä𝑚𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡/𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑘ö𝑝 𝑘𝑊ℎ

[11]
[12]

Summa av idealköpt kWh per timma motsvarar inte det egentliga köpet av kWh, detta beror på
att idealet är att köpa fler billiga kWh. Mängden köpta kWh blir därför större än den egentliga
användningen. Den köpta idealmängden är därför rätt fördelade för köpet och behöver konverteras tillbaka till rätt storleksmängd enligt Ekv [13].
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙𝑘ö𝑝 𝑘𝑊ℎ ∗

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑛𝑡 𝑘ö𝑝 𝑘𝑊ℎ
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑡 𝑘ö𝑝 𝑘𝑊ℎ

= 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘ö𝑝 𝑘𝑊ℎ

[13]

Förändrat kWh uttag per dag
150

100

50
Ekonomisk medelkorrigering
0

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

Normal

-50

-100

-150

Fig. [21] visar hur den genomsnittliga förändringen av överförda kWh
mot normalen per dag förändras med ett ekonomiskt anpassat batteri.

Till skillnad mot den tekniska dimensioneringen i figur [20] eftersträvar inte den ekonomiska
dimensioneringen i figur [21] att gå mot ett jämt effektuttag utan påminner mer till utseendet
hos inversen av spotpriset enligt figur [17].
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Ideal laddning av batteri per dag
jan-15

kWh
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-150
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Fig. [22] Visar den ideala överföringskarakteristiken per dag för respektive månad
I Tabell [7] dimensioneras de ekonomiska batterierna för respektive månad enligt samma
tillvägagångsätt som i den tekniska dimensioneringen.
Batteristorlek
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
maj-15
jun-15
jul-15
aug-15
sep-15
okt-15
nov-15
dec-15

kWh
365
332
255
233
487
1073
755
1187
820
466
403
765

kWh
-365
-332
-255
-233
-487
-1073
-755
-1187
-820
-466
-403
-765

%
4,4%
4,0%
3,1%
2,8%
5,7%
12,3%
8,1%
12,5%
9,3%
5,4%
4,6%
8,7%

Medel

597

-597

6,8%

Tabell [7] visar storleken för upp- och nedladdningsdimensionerna på batteristorleken för respektive månad samt ett medelstort batteri för ekonomisk dimensionering.
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På - och urladdning av batteriet
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kWh
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0
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-50
-100
Flytt optimerad

Flytt 597 kWh

Flytt 233 kWh

Fig. [23] visar hur laddningen av batteriet i kWh varierar mot normalen
beroende på lager med genomsnittspriset för 2015.

Månadsvid skillnad i genomsnittligt elutmatning per timma
16000
14000
12000

kWh

10000
8000
6000
4000
2000
0

Utan batteri

Optimerat batteri

Batteri 595

Batteri 233

Fig. [24] visar hur det genomsnittliga elutmatningen från nätet varierar
beroende på installerad batteristorlek
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Tabell [8] Visar vad olika lager kostar med olika typer av dimensionering
Batterityp

Besparing med lager
2015 i kr

Spotpris
kr/kWh

kWh

Betalning kr

0
*

654664

0

0,20637364

639076

15587

0,20145995

Medel 597 kWh

597

640421

14242

0,20188389

Minimum 233kWh

233

649105

5558

0,20462145

Inget batteri

0

658127

0

0,20746522

Optimerat batteri

*

625919

32208

0,19731222

Månadsmedel

597

639808

18318

0,20169059

Månadsmin

233

650977

7149

0,20521147

Dagmedel

701

636617

21510

0,20068463
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656961

1166

0,20709765

Månadsgenomsnitt
Inget lager
Optimalt lager/månad

Dagsuttag

Dagmin

I tabell [8] går det att se hur olika typer av dimensionerade lager inverkar på den totala betalningen och hur spotpriset varierar för olika batterityper.
Liksom i den tekniska dimensioneringen har den ekonomiska dimensioneringen först utförts
med månadsmedel och sedan jämförts med dagsanvändningen.

Spotpris per dimensionerad kWh
800
700

Batteri kWh

600
500
400
300
200
100
0
0.2

0.201

0.202

0.203

0.204

0.205

0.206

0.207

Spotpris

Fig. [25] visar på hur spotpriset kan sänkas för varje installerad kWh.
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0.208

4.7 Optimal laddning för ekonomisk priseffektivitet
Fakturan som betalas av kunden består sedvanligt av en del som går till nätägaren och en till
elhandeln.
𝐸𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = (𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟𝑙𝑖𝑔 + 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∗
𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 + 𝐸𝑙ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ) ∗ 𝑀𝑜𝑚𝑠
[14]

Där högsta medeleffekten utgörs av medelvärdena av de tre högsta månadsvärdena under ett
år. Mellan månaderna april till september räknas dock värdena som 0,45 gånger lägre än mot
vinterhalvåret (32).
𝐸𝑙ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛 = (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑆𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 + 𝐸𝑙ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 +
𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡) ∗ 𝑀𝑜𝑚𝑠

[15]

Ibland förekommer det att elhandelsavgiften och elcertifikaten bakas in i spotpriset när det redovisas på fakturan. Elhandelsavgiften och Elcertifikaten ses som konstanta vid köpt kWh.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝐸𝑙ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙

[16]

Ett batterilagers påverkan på den totala kostnaden för energin kan göras genom att sänka effektavgiften och spotpriset. Effektavgiften sänks genom att minska på högsta uppmätta medeleffekten med batterilagret och medelspotpriset genom att köpa in fler kWh när priset är lägre
än mot normalt.
I beräkningarna som följer nedan har de tekniska och ekonomiska dimensioneringarna tillämpats likt tidigare med skillnaden att de görs per dag i stället för per månad för att få mer exakta siffror.
Tabell [9] Visar hur prisfördelningen såg ut för matbutiken år 2015. Gul färg visar på
att ett batterilager kan påverka betalposten medans orange visar på att den är opåverkbar.
Prisfördelning 2015
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,1%
6,5%
8,9%
3,9%
19,5%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

29,3%
35,1%
16,1%
80,5%

Om de dimensionerade tekniska och ekonomiska lagerna används tillsammans med tilltänkta
laddningskurvor kan följande resultat utläsas i Tabell [9]
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Tabell [10] Visar hur priset förändras för respektive post samt den totala förändringen
gentemot år 2015 års faktura med en lagerstorlek på 617kWh.
Prisfördelning TD 617 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
-11,6%
-6,7%
-6,7%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

Total förändring

0,0%
-9,6%
-4,4%
-4,4%
-1,9%

Tabell [11] Visar hur priset förändras för respektive post samt den totala förändringen
gentemot år 2015 års faktura med en lagerstorlek på 555kWh.
Prisfördelning TD 555 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
-10,6%
-6,1%
-6,1%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

Total förändring

0,0%
-9,5%
-4,3%
-4,3%
-1,7%

Tabell [12] Visar hur priset förändras för respektive post samt den totala förändringen
gentemot år 2015 års faktura med en lagerstorlek på 597kWh.
Prisfördelning ED 597 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift

0,0%

Elhandeln

Elöverförningsavgift

0,0% Energiskatt

0,0%

Effektavgift

46,3% Spotpris

Moms

26,6% Moms

-4,7%

Summa

26,6% Summa

-4,7%

Total förändring

-10,3%

4,6%

39

Tabell [13] Visar hur priset förändras för respektive post samt den totala förändringen
gentemot år 2015 års faktura med en lagerstorlek på 233kWh.
Prisfördelning ED 233 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
2,2%
1,3%
1,3%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

Total förändring

0,0%
-9,0%
-4,1%
-4,1%
0,0%

I tabellerna [11]-[13] går det att se hur den totala lönsamheten ökar för den om ett tekniskt lager
införs, medans ett ekonomiskt lager blir olönsammare med storleken. För den tekniska dimensioneringen sker det en minskning av både elnätsavgiften och helhandelsavgiften. Den ekonomiska dimensioneringen visar på att spotpriset blir betydligt lägre vilket ger kraftiga minskningar för elhandelsavgiften, dock görs det på bekostnad av förhöjda effektuttag vilket gör att
elnätsavgiften ökar så pass mycket att det inte blir någon vinst eller till och med förlust. En
kombination av den tekniska och ekonomiska dimensioneringen skulle därför kunna vara fördelaktig. För att undersöka detta görs ekonomiska och tekniska dimensioneringar för samtliga
lager.
Tabell [14] Visar antalet dagar som maxeffekt understigs
Lagertyp

Effektmax Antal under effektmax

Inget lager

437

-

Teknisk Dimensionering Medel

386

273

Teknisk Dimensionering Min

391

283

Ekonomisk Dimensionering Medel

387

278

Ekonomisk Dimensionering Min

417

348

I Tabell [14] är Effektmax beräknat med de tre högsta månadsmedel som om de gjorts med en
teknisk dimensionering. Antal under Effektmax är antalet dagar från en ekonomisk dimensionering som understiger Effektmax i effektuttag. Med vetenskapen som Tabell [14] ger går det att
se att större delen av året understiger Effektmax. En kombination av teknisk och ekonomisk
dimensionering kan därför hjälpa till att minska på både effektuttagen och spotprismedel.
För de dagar som den ekonomiska dimensioneringen överstiger effektmax kopplas därför den
tekniska dimensioneringen på istället. Tabellerna [15]-[18] visar på hur vinsten skiljer för olika
lager.
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Tabell [15] Optimal laddning för ett lager á 617 kWh
Prisfördelning TD 617 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift

Elhandeln
0,0%
0,0% Energiskatt

0,0%

-11,1% Spotpris

-10,1%

Moms

-6,3% Moms

-4,6%

Summa

-6,3% Summa

-4,6%

Total förändring

-2,0%

Vinst

51 202 kr

Tabell [16] Optimal laddning för ett lager á 555 kWh

Prisfördelning TD 555 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
-10,3%
-5,9%
-5,9%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

Total förändring
Vinst

0,0%
-9,9%
-4,5%
-4,5%
-1,8%
47 282 kr

Tabell [17] Optimal laddning för ett lager á 597 kWh
Prisfördelning ED 597 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
-10,8%
-6,2%
-6,2%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

Total förändring
Vinst

0,0%
-10,0%
-4,6%
-4,6%
-1,9%
50 147 kr
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Tabell [18] Optimal laddning för ett lager á 233 kWh
Prisfördelning ED 233 kWh
Elnätsavgift
Fast avgift
Elöverförningsavgift
Effektavgift
Moms
Summa

Elhandeln
0,0%
0,0%
-4,4%
-2,5%
-2,5%

Energiskatt
Spotpris
Moms
Summa

0,0%
-9,0%
-4,1%
-4,1%

Total förändring
Vinst

-0,8%
20 730 kr

Den optimala laddningen från Tabellerna [15]-[18] visar sig vara mer gynnsam än den i Tabellerna [10]-[13].

4.9 Återbetalningsförmågan
Två batterileverantörer kontaktades för att jämföra batteripris. För den ena leverantören angavs
priset i dollar. I beräkningarna utgås det från att en dollar kan inhandlas för 9kr.
Tabell [19] Visar investering per kWh för respektive leverantör
Leverantör

Inköpspris

Enhet

Kurs

Beräkningspris kr installerad kWh

5716

kr/kWh

1

5 716 kr

690

dollar/kWh

9

6 210 kr

Box of energy
Nilar

Investeringskostnaden beräknas för de olika batterityperna och sammanställs i Tabell [20].
Tabell [20] Vinst per år 2015 för respektive lager samt investeringskostnad
Vinst k

Vinst/kWh

kWh installerad

Box of energy kostnad

Nilar kostnad

51202

82,99

617

3526772

3831570

47282

85,19

555

3172380

3446550

50147

84,00

597

3412452

3707370

20730

88,97

233

1331828

1446930

För att se om investeringen kan bli lönsam undersöks det hur lång avbetalningstiden blir respektive olika ränta.
ln(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)

Å𝑟 = ln(𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡(1+𝑟ä𝑛𝑡𝑎))
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[17]

Tabell [21] Visar hur många år det tar innan batterilagret har betalats enligt Ekv [17]
Box of energy
Lager

Avbetalning i år beroende av ränta
0%

Nilar

1% Lager

Avbetalning i år beroende av ränta
0%

1%

617

69

117 617

75

138

555

68

111 555

73

130

597

69

114 597

74

134

233

65

103 233

70

120
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5. Resultat och diskussion
Li-jonbatteriers egenskaper har gjort att intresset för att använda de inom elenergilagring har
ökat drastiskt. Genom lässtudiens kartläggning har följande för-och nackdelar för Li-jonbatterier kunnat summeras:
Fördelarna:


Högenergidensitet (ca 300 Wh/l eller 150 Wh/kg)



Hög verkningsgrad på ca 90%



Lång livslängd



Klarar många laddningscyklar



Snabb åter uppladdning (upp till 80% under en timme)



Låg självurladdning



Går att anpassa antalet lagrade kWh i en anläggning



Liten risk för kortslutning

Nackdelarna:


Hög investeringskostnad



Krävs ett avancerat övervakningssystem



Hög brandrisk



Krävs god ventilation



Återvinning av Li-jonceller är en energikrävande process

Från beräkningarna kan följande konstateras:
I jämförelsen mellan vinsten vid det tekniskt dimensionerade batteriet enligt tabell[6] går det
att se att vinsten för den dagliga energiuttaget blir större än månadsgenomsnittet. Detta beror
på att skillnaderna i spotpriset kan tillvaratas bättre när de beräknas för varje dag än mot månads
medel. Samma sak gäller även för tabell [8] för den ekonomiska dimensioneringen då de har
beräknats enligt samma princip. För den tekniska dimensioneringen så motsvarar det ca 1000
kronor för både det mellanstora lagret och det lilla lagret i vinst, beroende på om beräkningarna
är utförda med månadsmedel eller dagsuttag. För den ekonomiska dimensioneringen blir skillnaden i vinsten större. Skillnaden i vinsten för det stora lagret på 597 kWh skiljer det ca 4000
kr medans för det lilla lagret på 233 kWh motsvara 1600kr.
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För den tekniska dimensioneringen tar lagerna ner effekttopparna effektivt vilket sker nästan
oberoende av lagerstorlek. Ett större lager blir dock bättre på att plana ut effekttopparna helt
men är inte lika effektiv i sitt utförande/utnyttjandegrad av installerade kWh om man jämför
med en mindre storlek.
Effektuttaget från nätet för den ekonomiska dimensioneringen påminner mer om inversen hos
spotpriset och skapar i stället en ny typ av topp som i figur [21]. Beroende av lagerstorlek kan
den nya effekttoppen bli högre än den ursprungliga och nästintill motverka kapningen av effekttopp med hänsyn till butiken som last. Om det närliggande nätet tas hänsyn till kan detta
där och mot ha en positiv effekt lokalt vilket gör att den lokala lasten kan lastutjämnas. Tillkommer det ett betalalternativ för batterilagret som lokal lastutjämnare så skulle detta kunna
ses som en fördel i stället.
För totalekonomin är det fördelaktigast en kombinerad körning av teknisk och ekonomisk dimensionering, baserat på tekniskt effektmaxuttag. Ett lager med minder antal installerade kWh
är kostnadseffektivast.
Med nuvarande ekonomiska förutsättningar för både de tekniskt och ekonomiskt dimensionerade lagerna visar det på att det tar lång tid innan de kan betalas av. Redan innan en kalkylränta
införs är avbetalningstiden för lång jämfört mot ett batterilagers egentliga livslängd.
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6. Slutsats
Skillnaden i dimensioneringen av det tekniska lagret och det ekonomiska lagrets systemkurvor
avslöjar att det idag finns potential vad gäller att ladda efter det ekonomiska lagrets kurva. Aktiv
flytt av last förekommer inte kommersiellt och det skapar därför mervärde för den som då har
möjlighet till det. I matbutikens fall kan det vara bra att ”ladda mer än nollnivåkurvan mot den
tekniska dimensioneringen”, Framför allt om urladdningarna är koncentrerade till de ekonomiska topparna.
För överliggande närliggande nät innebär det en jämnare belastning och kan på sikt medföra ett
minskat behov av utbyggnad och föråldringar/degraderingar av nätet.
Som enhet medverkar batterilagret till att utnyttja prisskillnaden i potentialerna optimalt.
Dock anses att det inte lönar sig med att investera i ett batterilager idag. Då det aldrig kommer
betalas tillbaka med dagens ekonomiska förutsättningar, under förutsättningen att det inte utgör
en bättre investering för svaga elnät.

Det som kommer påverka batterilagernas framtid på marknaden för nättjänsten som rena effekttoppskapare kommer vara:


Minskat inköpspris för batterier



Ökad prestanda och livslängd



Effektivare batterier, som tillåter extremare driftfall



Större variationer i spotpriset över dygnet



Förändrade villkor för effekttariffer



Lagändring för nätägare gällande ägandeskap av energilager för att kapa effekttoppar

Det anses att batterier kommer kunna tjäna andra energitjänster på marknaden i första hand och
kanske ge ett mervärde som effektkapare även om det kanske inte är av den anledningen som
ett köp primärt genomförs. För energitjänster där egen elgenerering förekommer med exempelvis solceller kan ett batterilager bidra till att både solcellsanläggningen blir mer lönsam då en
generering som överskrider behovet förekommer. En sådan generering kan medverka till att
batterilagersvinsten blir betydligt större då förtjänsten avgörs av elöverföringen och hela elpriset till skillnad mot skillnaden i spotpris som är betydligt lägre.
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