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Abstract 
The transition to a more sustainable society plays a significant role in achieving European 

climate goals and multilateral agreements, the 20/20/20 objectives. One of these goals is that 

the share of power generation from renewable energy resources is to increase this requires a 

greater hosting capacity on the power grid.  

The future power grid must become more modern in order that it through further and more 

developed management and system monitoring can balance power variations more efficient 

for an increased stability and adequate balance between renewable power generation and end 

usage. Already at present, technical solutions exist that make it possible to construct such a 

modern power grid.  

The project team's collaboration partner Ystad Energi AB wanted to explore the possibility to 

connect a battery energy storage system in conjunction with the newly constructed shore to 

ship connection in the port of Ystad.  

When the ferries dock and connection is established to the local power grid, the power 

requirements in Ystad local power grid increases, to an extent that reserved power limit and 

hosting capacity on the overhead power grid is exceeded. At present, it is not possible to 

upgrade to a higher power subscription because the transformer's maximum power limit that 

supplies electrical energy to Ystad City is already reached.  

In order to explore the possibilities of a battery energy storage system, Ystad power demand 

and the additional power demand from the shore to ship connection system has been analyzed. 

To avoid an upgrade of the limitative transformer, the dimensioning of battery energy storage 

system assumed a peak power requirement, which increases as a result of ship to shore 

connection. Two types of battery technologies have been investigated in cooperation with 

ABB; the battery system that is best suited for this purpose is after a judgment a Lithium-ion 

battery technology. The project team also has been in contact with partners in order to obtain 

more and additional information for appropriate sizing. 

The battery energy storage system main role is to obtain a smooth power flow from an 

operation point of view and contribute to a more efficient and stable power grid. The battery 

storage system will be loaded during low load hours at night and delivering electricity to the 

shore to ship connection and the rest of the local power grid during the most critical hours 

when the power requirement is high. Another advantage is to trade on spot price, which adds 

a potential source of income because the spot price of electricity varies over a day and night.  

In addition to the battery storage system four alternative measures are briefly being examined 

to see what other possible solutions that can solve the problem. 

Judging by the size of the battery energy storage system and estimated investment cost, it is 

not today economically viable to realize the project. With available technology and pace with 

reduced battery prizing, increased spot price variations and new developed business models, it 

may be the case that the prestudy is implemented in the future. 



 
 

Sammanfattning 

Omställningen till ett mer hållbart samhälle spelar en betydande roll för att uppnå de 

Europeiska mål och klimatavtalen, 20/20/20-målen. Ett av målen anger att andelen förnybar 

energi ska öka vilket ställer högre krav på elnätets kvalitét. Framtidens elnät måste bli 

modernare, att det genom utvecklad styrning och övervakning kan balansera ökade 

effektvariationer och därmed erhålla en ökad stabilitet, så att god samverkan mellan förnybar 

elproduktion och elanvändning uppnås. Redan i dagsläget finns tekniska lösningar som gör 

det möjligt att konstruera ett sådant modernt elnät.     

Projektgruppens uppdragsgivare var Ystad Energi AB som ville undersöka möjligheten att 

ansluta ett batterilager i samband med landanslutningen i Ystad hamn.  

När färjorna vid kaj ansluts till det fasta elnätet kan effektbehovet i Ystads lokala elnät öka i 

den utsträckningen att abonnerad effekt på överliggande elnät överskrids. I dagsläget är det 

inte möjligt att uppgradera till ett högre effektabonnemang eftersom transformatorns 

begränsade maxeffekt som förser Ystad med elenergi redan är uppnådd.  

För att undersöka möjligheterna till ett batterilager, har dels Ystads effektbehov och 

landanslutningens tillkommande effektbehov analyserats. För att undvika en uppgradering av 

den begränsande transformatorn, har dimensioneringen av batterilagret utgått från 

toppeffektbehovet som uppkommer till följd av landanslutningen. Två typer av batteritekniker 

har undersökts i samarbete med ABB. Det batterisystem som lämpar sig bäst för detta 

ändamål är efter en avvägning Litium-jonbatterier. Projektgruppen har också varit i kontakt 

med samarbetsparterna för att erhålla ytterligare information för lämplig dimensionering. 

Batterilagrets huvudsakliga uppgift är att erhålla ett jämnt effektflöde som utifrån 

driftsynpunkt bidrar till effektivare och stabilare elnät. Lagret kommer laddas under 

låglasttimmar nattetid och leverera elenergi till landanslutningen och övriga elnät under de 

mest kritiska timmarna när effektuttaget är högt. En annan fördel är att utnyttja 

spotprisvariationerna som varierar från natt till dag och där finns en potentiell inkomstkälla 

eftersom elpriset varierar över dygnet.   

Utöver batterilagret har fyra stycken alternativa åtgärder kortfattat undersökts för att se vilka 

andra tänkbara lösningar som kan lösa problematiken. Dessa är fjärrvärmeanslutning, 

uppgradering av värmeverk, lastvakt och ökad andel vindkraft. 

Att döma av batterilagrets storlek och vad en ungefärlig investeringskostnad uppskattats är det 

idag inte ekonomiskt lönsamt att genomföra projektet. Tekniken finns tillgänglig och i takt 

med reducerade batteripriser, ökade spotprisvariationer eller nyutvecklade affärsmodeller kan 

det bli aktuellt att genomföra den undersökta åtgärden i framtiden. 

  



 
 

Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på Magisterprogrammet i energiteknik på 

högskolan i Halmstad som pågått under vårterminen -13. Vi fick kontakt med Ulf Östrand 

som tidigare var VD på Ystad energi efter elnätsdagarna i Göteborg hösten 2012. Han hade ett 

intressant projekt om ett framtida batterilager som verkade intressant och relevant utifrån vår 

utbildning. Vårt mål var att lära oss mer om batterilager och dimensionering av dessa. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det Europeiska rådet fattade beslut år 2007 att energi- och klimatmålen (20/20/20-målet) 

ska vara uppfyllda senast år 2020. Klimatmålen är gemensamma för alla medlemsländer 

inom EU och huvudsyftet är att värna om en bättre miljö samt ett mer hållbart och 

energieffektivt samhälle. Målen som är uppsatta sammanfattas enligt följande: 

 Minska växthusgaserna med 20 % från 2002 års utsläppsnivåer 

 Andelen förnybar energi ska uppgå till 20 % av den totala primärenergitillförseln 

 Tillförseln av fossil primärenergi ska minskas med 20 % till år 2020 från 2007 års 

nivåer jämfört med en prognos för år 2020 utan några åtgärder 

Hur dessa mål kan uppfyllas och genomföras på en nationell nivå varierar från land till 

land. Dit hör förbättringar av den inre marknadens funktion, investeringar i 

produktionskapacitet, infrastruktur och realisering av potentialen för energieffektivisering 

inom olika sektorer.  

Vid ökad andel av förnybara energikällor ökar kraven på ett pålitligt elnät. Framtidens 

elnät måste bli modernare i sådan utsträckning att den genom utvecklad styrning och 

övervakning kan balansera effektvariationerna, erhålla en ökad stabilitet och klara av en 

integrering och samverkan mellan producent och konsument. Att konsumenterna får ett 

ökat inflytande innebär att de kan styra och övervaka sin energianvändning i större grad än 

tidigare. Genom att kontinuerligt kontrollera energianvändningen kan konsumenterna 

själva se vilka energibesparingar som kan göras, samtidigt som kunskapen inom 

energiområdet ökar. Integrering av förnybar energi kommer ske på alla nivåer i elnätet inte 

minst i distributionsnätet närmast kund. Stor elproduktion i distributionsnäten innebär nya 

utmaningar gällande anslutningar och elkvalitét. Till skillnad från dagens elnät där 

samhället är uppbyggt kring enskilda och stora kraftverk måste framtidens elnät klara av en 

större andel mindre kraftproducenter, från centralt producerad kraft till mer geografiskt 

spridda lokalproducenter.  

Framtidens elnät kan delas in i fyra ledord som beskriver syftet med att uppdatera dagens 

elnät [1]: 

 Kapacitet - att kunna tillgodose den växande globala efterfrågan på el 

 Tillförlitlighet - att kunna leverera stabil el när än behovet finns 

 Effektivitet - att öka effektiviteten i kraftproduktionen samt minska förlusterna i 

överföringen, distributionen och användningen av el 

 Hållbarhet - att säkerställa effektiv integrering av el från förnybara energislag 
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Redan idag finns det tekniska lösningar på hur ett modernare elnät kan se ut, men de 

behöver utvecklas och få en större spridning. I figur 1 illustreras ett antal byggstenar som 

utgör grunden för Sveriges framtida elnät. 

Ett tänkbart framtida elnät kan enligt ABB struktureras upp av 13 olika byggklossar som 

ska samverka i samhället.  

Smart Grid Gotland är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska utveckla strategier 

för att i framtiden kunna bygga och ta fram ett modernare elnät. Elnätet på Gotland kan ses 

som skalenlig modell av Sveriges elnät år 2030, det vill säga andelen vindkraft är ungefär 

30 %. Genom att genomföra denna pilotanläggning kommer komponenterna som ännu inte 

testats storskaligt att provköras. På så sätt kan oanade effekter och brister upptäckas som 

kan undvikas i framtida projekt [2].  

En del av ett modernare elnät är landanslutning av färjor vid kaj. Det ska finnas möjlighet 

för olika färjor runt om i världen att ansluta sig till det fasta elnätet som består av allt större 

andel förnybar energi än tidigare. I takt med denna ökning, så ökar även miljövinsten vid 

landanslutning. För att erhålla en god tillförlitlighet i elnätet när de förnybara 

energikällorna ökar kan energilager användas för att ta tillvara på de variationer som 

uppkommer. 

1.1.1 Landanslutning 

Innan landanslutningar var aktuellt för färjor vid kaj drevs den elektriska utrustningen av 

dieselgeneratorer ombord på färjorna. Den stora vinsten med att ansluta färjorna till 

landström är dels minskade utsläpp, bullernivåer samt bränslekostnader. En annan fördel 

med landanslutningen är möjligheten för rederierna att utföra service och reparationer av 

utrustningen ombord eftersom dieselgeneratorerna stängs av. 
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Figur 1. (1) Integration av förnybar energi. (2) Energilagring. (3) Elfordon. (4) Nätautomation. (5) Kraftgenerering. 
(6) Eldistribution. (7) Aktiva hus och konsumenter. (8) Utnyttja energin. (9) Styrning och övervakning. (10) 
Kraftöverföring. (11) Landanslutning. (12) Energimarknader. (13) Energisnåla järnvägar [1]. 
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I dagsläget får det marina bränslet globalt sett innehålla maximalt 3,5 viktprocent Svavel. 

Inom SECA
1
 ligger gränsvärdet idag på 1 viktprocent och ska sänkas till 0,1 år 2015. 

Effekten av det strängare kravet leder till högre bränslepriser och enligt rapporten 

”Konsekvenser av IMO:s nya regler för Svavelhalt i marint bränsle” uppskattas 

bränslepriset stiga med 50- 55 % till år 2015, förutsatt att råoljepriset är oförändrat [3]. 

Genom att ansluta färjorna till elnätet vid kaj kommer Svavelutsläppen minimeras, 

förutsatt att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Landanslutningen innebär att 

arbetsmiljön både i hamnområdet och ombord på färjorna förbättras genom att bullernivån 

sänks när dieselgeneratorerna stängs av. För närboende och allmänheten som vistas kring 

hamnen innebär det också fördelar för både hälsan och miljön om dieselgeneratorn kan 

undvikas. Enligt en miljönyttoanalys som genomförts av Svenska Miljöinstitutet har 

landanslutning av hamnarna i Stockholm, Göteborg och Helsingborg reducerat utsläppen 

av Svaveldioxid med 11 ton/år, kväveoxider med 121 ton/år, partiklar med 1,2 ton/år samt 

koldioxidutsläpp med 6 000 ton/år [4]. 

År 2000 invigdes världens första elanslutna hamn med högspänning i Göteborg. I 

dagsläget finns det ett 20-tal elanslutna hamnar runt om i världen. I Europa har de flesta 

länderna ett högspänningssystem på 11 kV alternativt 6,6 kV med frekvensen 50 Hz medan 

exempelvis USA har ett 6,6 kV högspänningssystem med frekvensen 60 Hz. Detta ställer 

krav på tekniken som används i hamnarna för att kunna tillgodose färjor med el oavsett 

frekvens och spänningsnivå [5].  

Eftersom landanslutningstekniken måste ta hänsyn till flera olika sorters elsystem infördes 

en standardisering i juli 2012. Arbetet med att ta fram en standard har genomförts av 

International Standards Organization (ISO), International Electrotechnical Commission 

(IEC) samt Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och benämns 

IEC/ISO/IEEE 80005-1. Det konkreta innehållet i standardiseringen omfattar 

bestämmelser om: 

 Högspänningssystem på land 

 Anslutningsdon och gränssnitt 

 Transformatorer/reaktorer 

 Halvledare/omriktare 

 Färjornas interna elnät 

 Kontroll, övervakning, sammankoppling och effektreglering 

Detta var på ett initiativ av världens största fraktbolag, Maersk Line som är verksamma 

över hela världen och framtagandet av standardiseringen har tagit sex år att slutföra [6].  

  

                                                             
1 SECA- Sulphus Emission Control Area, innefattar Östersjön, Nordsjön och engelska kanalen. 
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1.1.2 Energilager 

I takt med mindre och mer lokala elproducenter kommer energilager få en mer betydande 

roll i framtidens energisystem. Produktionen från exempelvis sol- och vindkraft varierar 

kraftigt och ett energilager kan öka stabiliteten i nätet, bidra till en ökad elkvalité och även 

reducera effekttoppar och effektdippar. Energilager är också vanligt i så kallade stand-

alone power systems där anläggningen inte är ansluten till det fasta elnätet. Det kan vara 

t.ex. fritidshus eller husvagnar som har solceller på taket och lagrar elenergin under dagen 

för användning under kvälls- och nattetid.  

Det finns flera olika typer av energilager och beroende på användningsområde och syfte 

med energilagringen, kan flera typer användas. I tabell 1 är sex stycken lagertyper nämnda, 

vattenmagasin, batterier, tryckluft i bergrum, bränslecell, vätgas och superkondensatorer. 

Tabellen redovisar de största skillnaderna mellan lagertyperna med avseende på, 

verkningsgrad, lagringskapacitet, urladdningstid, responstid, installationskostnad och 

teknisk livslängd. Specifikationerna avser storskaliga lager och flera av dessa finns även i 

mindre anläggningar.   

Tabell 1. Olika lagringstyper och dess egenskaper [7]. 

Lagringstyp Vatten Batteri Tryckluft Bränslecell Vätgas 
Super-

kondensator 

Effektivitet [%] 70-85 60-85 68-75 30-40 40-70 95 

Kapacitet [MW] 100-4 000 1-300 100-300 0,25 2 10-100 

Urladdningstid 4-12 h 1-20 h 1-20 h - - 1-120 sek 

Responstid sek - min msek sek - min sek sek msek 

Kostnad 

[kkr/kW] 
4-14 1,4 3-6 13 4-56 90-200 

Livslängd [år] 30-50 5-10 30 10-20 10-20 30 

Lagring av lägesenergi i form av vatten är i Sverige den vanligaste storskaliga 

lagringstypen. Batterier har den senaste tiden fått en större roll inom forskning och 

utveckling och med snabbare responstid i jämförelse med vattenmagasin kan de utgöra en 

betydande roll i framtidens elnät.  

1.1.2.2 Vattenlager 

Vattenlager används främst i vattenkraftverk runt om i världen. När tillgången på el är god 

och efterfrågan låg kan energi lagras i form av vatten för att sedan användas när efterfrågan 

på el stiger. I Sverige har vattenkraften en stor betydelse eftersom den står för cirka 65 

TWh av den totala elproduktionen på 150 TWh under ett normalår [8]. 

Ett annat exempel där vattenlager används och är en viktig del av energisystemet är på 

kanarieön El Hierro. På denna ö var tillgången på rent vatten och elektricitet en bristvara, 

och det gick så långt att lokalbefolkningen började flytta därifrån. I slutet av 2011 
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producerades elenergin till största delen av dieselgeneratorer och det importerades 6 000 

ton diesel varje år [9].  

El Hierro har löst problemet med bristen på elektricitet genom att kombinera vind och 

vatten vilket har gjort ön till den första i världen att använda enbart förnybar energi. 

Vindförhållandena på ön är goda och vindkraft står för större delen av energiförsörjningen. 

När det finns överskott av el används den för att pumpa upp vatten i två vattenreservoarer 

som byggts i vulkankratrar 700 meter över havet. Dessa två reservoarer driver sedan fyra 

vattenturbiner när elen från vindkraftverken inte är tillräcklig. Dessa två energikällor 

räcker för att tillgodose elbehovet för öns 11 000 invånare samt driva öns 

avsaltningsanläggningar [10]. 

1.1.2.1 Batterilager 

Vanliga tillämpningar med småskalig batterilagring är 

som tidigare nämnt fritidshus, husvagnar, 

gatubelysning, telekommunikation men även elfordon 

av olika slag. Användningen av storskalig 

batterilagring i elnätet är däremot en innovation som är 

under utveckling och i dagsläget finns bara en 

anläggning i Sverige. Det är en pilotanläggning som 

Falbygdens Energi AB har installerat i samarbete med 

ABB. Syftet med anläggningen är att lagra den lokala 

produktionen från vindkraftverk, jämna ut effekttoppar 

samt att stabilisera elnätet. Anläggningen kan generera 

75 kW upp till en timme och liknande anläggningar 

kommer ha stor betydelse i framtidens elnät [11].  

 

I Hemsby i England finns en liknande men något större pilotanläggning. Den lagrar 

energin som genereras från en vindkraftspark i närheten och levererar ut på nätet när 

behovet är som störst. Anläggningen använder sig av Litium-jonbatterier på 200 kWh. 

Batterilagret är det första av sitt slag i England och tillverkarna hävdar att det är fullt 

realistiskt att i framtiden etablera liknande anläggningar som kan leverera upp till 50 MW 

eller mer under en timme. Det forskas mycket inom området och nya eventuella 

batteritekniker undersöks. I dagsläget är Litium-jon vanligast men även Natrium-Svavel, 

Zink-luft och andra sammansättningar förekommer. Elbilar är en bidragande faktor till den 

snabba utvecklingstakt som sker inom batterier, då biltillverkarna lägger ner omfattande 

resurser inom området [13]. 

Ett exempel på ett större batterilager är Puerto Rico’s 20 MW batterilager. Projektet 

började planeras redan år 1989 och var i drift mellan åren 1994-1999. Batterilagret klarade 

att leverera 20 MW under 10 minuter med en total lagringskapacitet på 14 MWh. Lagret 

bestod av två stycken 10 MW batterimoduler. Varje modul bestod i sin tur av tre stycken 

Figur 2. Falbygdens batterilager [12]. 
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parallellkopplade Bly-syra celler där varje slinga innehöll 1 000 celler totalt 3 000 celler. 

Spänningen för varje cell uppgick till 1,67 volt. Batterilagrets huvudsakliga 

användningsområde var som effektreserv när en av öns största generator stängdes av. 

Andra användningsområden var effektivisering av elnätet, tillföra aktiv effekt när 

frekvensen är låg, styra spänningen i nätet genom att tillföra och bortföra reaktiv effekt. 

Det fanns möjlighet att tillföra upp till 20 MVAr och bortföra 15 MVAr [14],[15]. 

Miljöpåverkan Litium-jonbatterier 

I dagsläget är Litium-jonbatterier en av de vanligaste batteriteknikerna som används. De 

viktigaste beståndsdelarna i Litium-jonbatterier är förutom Litium även, Kobolt, Nickel 

och Mangan. Dessa ämnen används som hjälp-katodmaterial. Elforsk har tagit fram en 

rapport om hur en ökad användning av Litium-jonbatterier påverkar närområdet och 

lokalbefolkningen utifrån en miljö- och hälsosynpunkt. När det gäller Litium förekommer 

det dels i form av mineralet pegmatit men även i fasta och flytande saltavlagringar i 

saltsjöar och akviferer
2
. I en genomgång som utfördes under år 2008 visar att de globala 

reserverna uppskattas till cirka 30 miljoner ton varav 50 % redan är kända. Hur 

fördelningen av Litiumtillgångarna ser ut i världen redovisas i figur 3 [16]. 

Den största tillgången finns i Bolivia under den vita saltskorpan i saltöknen Salar De 

Uyuni. Litiumutvinningen medför dessvärre stor skadegörelse på landskapet och kräver 

rikligt med vatten. Utvinningen kan leda till uttorkning och i vissa områden tvingas 

lantbefolkningen att köpa vatten från annat håll. Ett annat problem som uppkommer är att 

varken regeringen, indianbefolkningen eller Bolivias nuvarande president är speciellt 

intresserade av exploatering av tillgångarna i stor skala. Det kan bero på det tidigare 

                                                             
2 Akviferer- ”Enligt definitionen i Vattendirektivet är en akvifer ett eller flera lager under ytan, av berggrund 

eller andra geologiska skikt, med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge antingen en 

betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten" [18]. 

Figur 3. Litiumresurser i världen [17]. 
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skräckexemplet från Atacamaöknen i Chile, där finns den största kända Litium-

jontillgången utanför Bolivia. En kraftig utvinning av Litium har förvandlat stora områden 

till dött land med enorma saltberg, djupa hål i marken, inget djurliv, och obefintlig 

växtlighet med förgiftat och obrukbart vatten. Denna exploatering har tvingat jordbrukarna 

i området att flytta från sina hem.  

Det finns både för- och nackdelar med utvinning av Litium, inte minst ur ett globalt 

perspektiv ett begränsat landområde förstörs men t.ex. elbilar bidrar till en bättre miljö 

både lokalt och globalt. Dessutom är det en stor ekonomiskt vinst för ett av världens 

fattigaste länder. 

Koldioxidbelastningen för ett Litium-jonbatteri beräknas till cirka 75-77 kg CO2/kWh 

under hela sin livscykel. Genom materialåtervinning av batteriet bedöms att närmare 40 % 

av CO2-utsläppet kan undvikas gentemot framtagning av nya batterisystem [19]. 

1.2 Problembeskrivning 

Hamnen har installerat utrustning som gör det möjligt för färjorna att ansluta sig till elnätet 

när de ankommer till kaj och anläggning togs i drift mars 2013. Färjorna som ansluts har 

en effekt på några MW. När dessa kopplas in kommer den abonnerade effekten att 

överskridas. Det finns ingen möjlighet att uppgradera abonnemanget till ett högre eftersom 

den matande transformatorns maxeffekt är uppnådd i dagsläget. Om abonnemanget 

uppgraderas krävs en omfattande uppgradering av transformatorstationen. Det är endast 

några få timmar per år som denna effekt kommer att överskridas men utrustningen och 

abonnemanget måste ändå dimensioneras efter maximalt effektuttag.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna förstudie är att undersöka de tekniska och ekonomiska möjligheterna att 

integrera ett batterilager i samband med Ystads elanslutna hamn. Det innebär att 

investeringen av en ny transformatorstation kan undvikas samtidigt som 

abonnemangskostnaden kan hållas nere. Studien ska ge en inblick i vilka tekniska 

lösningar som finns tillgängliga på marknaden samt avgöra projektets ekonomiska 

lönsamhet. Undersökningen har även som syfte att lyfta fram de fördelar som finns genom 

att förnya elnätet. Den kan även användas som underlag vid framtida projekt i utvecklingen 

av framtidens elnät. 

1.4 Målsättning 

Förstudien ska ge projektgruppen fördjupad förståelse kring tillämpningar inom framtida 

elnät. Den kommer vara fokuserad på hur effekttopparna från hamnen kan kapas med hjälp 

av ett batterilager integrerat i Ystad Energi AB:s elnät. Projektgruppens mål är att ta fram 

en fullständig analys hur ett batterilager i Ystad hamn ska dimensioneras och styras för att 

hjälpa ABB och Ystad Energi AB i framtida projekt. Projektgruppen kommer besvara 
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följande frågeställningar som delats upp i olika rubriker för att särskilja de olika avsnitten i 

rapporten.  

Elkraftsystem: 

 Vilken typ av batterilager lämpar sig bäst för Ystad hamn? 

 Vilka begränsningar har dagens elnät och hur ser effektbehovet ut? 

 Hur kommer anläggningen att utformas och vilka komponenter ingår? 

 Hur ska anläggningen dimensioneras för att tillgodose balans i elnätet? 

Alternativa åtgärder: 

 Hur ser trenderna ut för Ystad kommun med hänsyn tagen till ökad befolkning och 

förändrad elanvändning? 

 Vilka andra alternativ bortsett från batterilager finns? 

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete har följande avgränsningar gjorts: 

 Inga simuleringar på elnätets påverkan av landanslutningen vid inkoppling av 

batterilagret 

 Ingen detaljerad energikartläggning av fartygen 

 Miljökonsekvensbeskrivning för själva batterilagret är inget som behandlas i 

rapporten 

 Rapporten behandlar inte den mekaniska konstruktionen 

 Placering av batterilagret kommer inte att fastställas, det är något som kräver vidare 

undersökningar med inblandade parter 

 Projektet avser inte att fastställa ägare av batterilagret utan bara olika ägandeformer 

1.6 Projektupplägg och planering 

Denna förstudie har pågått under fyra månader på halvfart med start i slutet av januari. Till 

en början konstruerades ett Gantschema där förstudiens olika huvudmoment stolpades upp. 

Projektgruppen har därefter diskuterat fram hur tidsplanen skulle utformas gällande 

tidsupplägg och delegering av uppgifter. Vissa moment var svåra att fastställa eftersom de 

var direkt beroende av mailkontakt och möten med samarbetsparterna. Tidsplanen har 

därför under arbetets gång successivt fyllts på och redigerats allt eftersom information från 

Ystad Energi AB och ABB har erhållits.   
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2. Metod 

2.1 Informationssökning 

Informationen som ligger i grund för rapporten har hämtats från diverse kurslitteratur från 

föregående kurser som projektgruppen genomgått under utbildningen. 

Vid utredning av andra typer av landanslutningar samt olika energilager har Internet varit 

till stor hjälp. Där har information hämtats som antingen varit föråldrad eller som inte 

nämnts i tidigare kurslitteratur. Högskolans bibliotekspersonal har varit hjälpsam med att 

hitta lämplig litteratur samt artiklar kring ämnet. Från Högskolans artikeldatabas har även 

många intressanta och användbara forskningsartiklar inhämtats.  

Resultatdelen och den tekniska informationen om landanslutningen i Ystad hamn har 

erhållits via projektgruppens kontaktpersoner. Projektgruppen har anordnat möten med 

både Ystad Energi AB samt ABB i Göteborg för att diskutera upplägg och lösningar till 

förstudien. En kontinuerlig mailkontakt har hållits för att lättare kunna överföra 

information som behövts under arbetets gång. Även utomstående personer har kontaktats, 

antingen via mail eller via telefon för vidare information som inte kunde inhämtas från 

tidigare källor. 

På Ystad Energi AB:s hemsida har projektgruppen fått tillgång till effektanvändningen i 

Ystad kommun. Data importerades till Excel som sedan studerats vidare och ligger som 

grund för dimensioneringskriterierna för batterilagret. 

2.2 Praktiskt genomförande 

Projektgruppens första steg i förstudien var att upprätta en projektplan. Där formulerades 

problembeskrivningen och några konkreta frågeställningar som besvaras under arbetets 

gång.   

Informationen som inhämtades i början studerades och det mest relevanta för projektet 

sammanställdes. Efter ämnesundersökningen genomfördes en sökning efter vilka företag 

som är aktiva och agerar i branschen. De företag som projektgruppen ansåg vara av 

betydelse valdes ut för att i ett senare tillfälle upprätta en kontakt med företaget för vidare 

informationsutbyte.  

Landanslutningen i Ystad hamn har besökts vid ett par tillfällen för en teknisk 

demonstration och djupgående information om anläggningens prestanda och olika 

funktioner. För att få ett bättre helhetsintryck har projektgruppen besökt en av färjorna för 

att titta på utrustningen ombord.  

Efter grundstudien har projektgruppen tagit fram en kravspecifikation i samarbete med 

Ystad Energi AB. Kravspecifikationen har sedan ABB tagit del av som skickat den vidare 

till sina underleverantörer för offertförfrågan.  
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3. Teknisk beskrivning 

3.1 Elkraftsystem 

I detta avsnitt kommer dagens elnät som sträcker sig från det överliggande regionnätet ner 

till hamnen och ut på respektive färja att beskrivas och undersökas utifrån dess 

begränsningar. I figur 4 visas ett överskådligt schema över elnätet som kommer att 

undersökas. 

   
Figur 4. Enlinjeschema från ingående linje till Ystad och ut till kajplatserna. 

3.1.1 Överliggande elnät 

Ystad kommun matas från ett ställverk i Tomelilla, ett regionnät på 130 kV som 

transformeras ner till 50 kV med en begränsande effekt in till Ystad på cirka 50 MW. Detta 

ställverk ägs utav E.ON.  

Vid installationen som just nu äger rum har Ystad Energi AB en så kallad 

inkörningsperiod.  Här får de tillåtelse från E.ON att överskrida sitt abonnemang under en 

viss period för att se ändringen till följd av landanslutningen [20].  

3.1.2 Lokalnät 

Ledningsnätet i Ystad kommun är cirka 72 mil långt och hela elnätet är nedgrävt vilket ger 

upphov till hög driftsäkerhet. Till elnätet finns ungefär 13 000 anslutna kunder som 

motsvarar ungefär tre fjärdedelar av Ystad kommuns elabonnemang, resterande levereras 

av E.ON [21].  

De högsta effekterna som uppkommer under ett år inträffar normalt under vinterhalvåret på 

grund av ett ökat uppvärmningsbehov i form av elvärme samt ökad användning av 
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värmepumpar och belysning. I följande diagram har effektbehovet för Ystad kommun 

visualiserats exklusive landanslutningens effektbehov. De faktiska värdena kommer att 

analyseras senare under avsnittet 4.1 Dimensioneringsunderlag. Hur eleffekten varierat det 

senaste året, år 2012 ses i figur 5, med en noterad toppeffekt på 47 MW.  

 

Figur 5. Årlig effektvariation i Ystad kommun under år 2012. 

De högsta effekterna uppkommer mellan kl. 07:00-11:00 och 16:00-18:00. Den största 

anledningen till effektvariationerna är drifttagning av industrier på morgonen och på 

eftermiddagen kommer var och en hem från sina jobb och startar diverse elektrisk 

utrustning.  

I figur 6 har statistik över hur ofta effektbehovet överstiger en kritisk nivå tagits fram. 

Nivån är satt till 45 MW eftersom vid addering av landanslutningens effektbehov kommer 

den faktiska effektanvändningen vara i närheten, alternativt överstiga den abonnerade 

effekten. Statistiken grundar sig på data mellan 2005-2013 och cirka 62 % av alla timmar 

som överstigit 45 MW inträffar på morgonen/förmiddagen. På eftermiddagen/kvällen är 

motsvarande andel 24 %, resterande 14 % har förekommit under utspridda tidpunkter.  
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Figur 6. Procentuell fördelning av höga effekter i nätet. 

Det högsta effektbehovet inträffade den 23:e januari år 2006 vilket illustreras i figur 7 där 

den maximala belastningen uppgick till 49 MW. Vid dimensionering av batterilagret 

kommer det faktiska effektbehovet att grundas på data från denna dag.   

 

Figur 7. Den högsta effektanvändning under de senaste åtta åren inträffade 23:e  januari 2006. 
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3.1.3 Färjetrafik 

Totalt är det tre rederier som trafikerar i Ystad hamn, BornholmerFærgen, Unity Line och 

Polferries. Av rederiernas sex färjor är fyra aktuella för landanslutning i dagsläget, varav 

en femte är på gång. De ankommer och avgår till hamnen dagligen på fasta tidpunkter.  

De kommer inte att vara anslutna till elnätet under hela liggetiden utan färjornas 

dieselgenerator kommer att vara i drift en timme efter ankomst samt en och en halv timme 

innan avgång. Dessa tider är varierbara och beror på typ av gods som lastas på färjorna. Ett 

undantag är färja fyra som kommer att vara elansluten i cirka en timme oavsett gods. 

   Tabell 2. Information om färjornas liggetider och elektrisk data. 

Färja 1 2 3 4 

Ankomsttid 06:00 06:15 11:00 20:10 

Avgångstid 14:00 13:30 17:30 22:30 

Anslutningstid 07:00 07:15 12:00 20:30 

Frånkopplingstid 12:30 12:00 16:00 21:30 

Total anslutningstid [h] 5,5 4,75 4 1 

Toppeffekt [MW] 2 1,7 0,85 1,7 

Frekvens [Hz] 60 60 50 60 

Kajplats HVSC63/66 HVSC61/66 HVSC64 HVSC64 

Varje färja har ett givet effektbehov för att driva all utrustning ombord. Eftersom de har 

fasta löptider och trafikerar hamnen dagligen kan landanslutningens totala effektbehov 

under ett dygn illustreras i figur 8. Det maximala effektbehovet på 3,7 MW uppkommer 

mellan 07:15 och 12:00 när både Wawel och Skania har samma liggetid. På grund av 

lastbilschaufförernas körschema är det fasta liggetider och i dagsläget finns inga planer på 

att ändra dessa.  

Effektbehovet för de olika färjorna varierar under året och det högsta effektbehovet 

förekommer under sommaren när utetemperaturen är som högst och kylanläggningar går 

på full effekt. De laster som utgör största delen av energibehovet är kyla respektive värme. 

Lägst effektbehov är det när utetemperaturen är mellan 11-14 grader Celsius. Vid 

dimensioneringen av batterilagret sker beräkningar utifrån toppeffekten för att 

säkerhetsställa att hela behovet tillgodoses.  
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Figur 8. Ökat effektbehov till följd av landanslutningen. 
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3.1.4 Landanslutning 

År 2008 fick Ystad hamn en deldom från miljödomstolen där de skulle genomföra tre olika 

utredningar. Dessa handlade om att kartlägga dagvattensystemet, utreda möjligheter för 

bullerminskning och landanslutning av färjor vid kaj [4]. Anläggningen installerades i 

augusti 2012 och togs i drift i mars 2013 [22]. 

 I Ystad hamn har fyra stycken kajplatser försetts med en separat landanslutning för att 

tillgodose färjorna med el. I figur 9 visas de olika landanslutningarnas placeringar. Den 

röda cirkeln är hamnens ställverk. Denna fördelar energin i hamnen till kajplatserna efter 

behov.  

I Sverige och i övriga EU är det vanligt med en nätfrekvens på 50 Hz, men runt om i 

världen används även 60 Hz. För att ta hänsyn till färjornas skilda elsystem finns en 

frekvensomriktare inbyggd i ställverket vilket innebär att färjor med 50 och 60 Hz kan 

anslutas på samma kajplats. 

Via kraftkablar i marken på hamnområdet transporteras energin vidare ut till en kontaktor 

som är fastmonterad på en rörlig kran. När färjan anländer till sin kajplats begär de kontakt 

via radio och därefter kan kranen med kontaktorn manövreras och anslutas till färjan.  

Innan färjans dieselgenerator stoppas måste landströmmen fasas in mot färjans elsystem. 

Ombord på färjorna finns en transformator installerad som transformerar ner spänningen 

för att tillgodose färjans utrustning.   

Figur 9. Karta över hamnområdet där kajplatserna och ställverket är markerat [23]. 
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3.1.4.1 Koldioxidreducering 

I tabell 3 visas mängden miljöfarliga utsläpp från dieselgeneratorerna innan 

landanslutningen driftsattes och den grundas på dagens trafikering (antalet anlöp). Värdena 

i tabellen utgår från 2008 års Svavelinnehåll i bränslet. Idag används ett Svavelreducerat 

bränsle vilket ger lägre SO2 utsläpp men ingen skillnad på övriga utsläpp.  

Tabell 3. Mängden miljöfarliga utsläpp för respektive färja [4]. 

Färja Anlöp 
NOx 

[ton/år] 

SO2 

[ton/år] 

CO2 

[ton/år] 

HC 

[ton/år] 

PM 

[ton/år] 

Skania 350 103,1 88,4 6857 3,7 6,8 

Polonia 350 44,8 39,6 3991 2,2 3,7 

Kopernik 350 14,6 5,5 914 0,9 0,5 

Jan Sniadecki 350 37,9 33 2654 1,6 2,7 

Wawel 350 42,7 45,5 3710 2,4 4 

Summa 1750 243,1 212 18126 10,8 17,7 

 

Till följd av landanslutningen reduceras mängden miljöfarliga utsläpp. Minskning av 

koldioxid beräknas enligt ekvation (1) till (5): 

Vid förbränningen av olja är utsläppet i storleksordningen 274 g CO2/kWh beroende på typ 

av olja [25]. 

Innan landanslutningen var i drift var koldioxidutsläppet 18 126 ton/år vilket innebär en 

årlig energianvändning vid liggetid på: 

           

      
                         (ekv. 1) 

Energiinhållet för olja uppgår till cirka 10 kWh/liter, vilket innebär följande volym: 

Ställverk Kraftkablar Anslutningsdon Ombordinstallation 

Figur 10. Principiell uppbyggnad av landanslutning [24]. 
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                                     (ekv. 2) 

Med landanslutningen kan 6 600 m
3
 olja sparas varje år. Svensk elproduktion släpper 

under ett normalår ut i genomsnitt 20 g CO2/kWh, vilket innebär följande 

koldioxidreducering räknat på 40 % verkningsgrad från olja till el. 

                            (ekv. 3) 

Det innebär en koldioxidreducering på:  

                                (ekv. 4) 

Procentuellt innebär det en koldioxidreducering på: 

  
   

     
                 (ekv. 5) 

Denna mängd koldioxid kan jämföras med en normal bil som släpper ut cirka 221,6 g 

CO2/km. För att släppa ut samma mängd koldioxid behöver den köra: 

           

       
                               (ekv. 6) 

En normal bil färdas 1 235 mil per år och koldioxidreduceringen motsvarar cirka 64 300 

bilars utsläpp per år [26]. 

3.1.4.2 Ställverk  

Ställverkets ena uppgift är att fördela den inkommande energin från Ystad Energi AB:s 

elnät till de fyra kajlägena samt ett reservläge. Den andra uppgiften är att förhindra skador 

på människor och utrustning om något fel skulle inträffa, reläskyddet ska snabbt bryta 

strömmen i anläggningen. När en färja anländer går signaler till ställverket som berättar 

vilken färja som anlänt och ställer därefter in rätt mätare för elförbrukning samt rätt 

frekvens.  

Hela anläggningen är dimensionerad för att leverera 10 MW samtidigt. Hälften av effekten 

kan levereras med 60 Hz och resterande med 50 Hz. Det som begränsar effekten på 60 Hz 

sidan är frekvensomriktarens märkdata som uppgår till 6 MVA, se tabell 5. Som tidigare 

visat i figur 8 kommer inte landanslutningens effektbehov att vara i närheten av 

märkeffekten. Detta för att säkerställa möjligheterna att ansluta fler färjor i framtiden.  



Högskolan i Halmstad - Magisterprogrammet i energiteknik 15 Hp Maj 2013 

 

19 

 

I figur 12 visas en bild inifrån ställverket. Beteckningarna H01-H25 i figur 11 symboliserar 

facken i ställverket och dessa fördelar energin till hamnens olika kajlägen. För varje in- 

och utgående fack finns en brytare och till varje brytare finns ett reläskydd som vid behov 

styr brytaren och fungerar som en säkring.  

 

   Figur 12. Inifrån ställverket. 

  

T1 

T2 

AC/AC 

Figur 11. Enlinjeschema över ställverket [27]. 
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Transformator 

I ställverket finns det två stycken transformatorer av typen RESIBLOC, T1 och T2. Den 

här typen av transformator används ofta i tillämpningar där brand- och föroreningsrisker 

måste elimineras för både miljön och människors skull. Transformatorerna är torrisolerade 

vilket betyder att inte finns några farliga ämnen som kan läcka ut. RESIBLOC 

transformatorer har även hög glasfiberhalt, upp till 80 %, vilket innebär hög hållfastighet 

och förhindrar sprickbildning under hela transformatorns livslängd. De uppfyller de allra 

hårdaste kraven för klimat, miljö och brandskydd. I tabell 4 visas märkdata för de två 

transformatorerna [28].  

    Tabell 4. Märkdata över transformatorerna [29]. 

Transformator T1 T2 

Märkeffekt [MVA] 6 6 

Primärspänning [kV] 10,5 3,3 

Sekundärspänning [kV] 3,3 11 

Frekvens [Hz] 50 60 

Kylmedium Luft Luft 

Verkningsgrad x=100 % [%] 99,2 99,2 

 

  

Figur 13. Transformator av typen RESIBLOC. 
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Frekvensomriktare  

Nätfrekvensen runt om i världen är antingen 50 eller 60 Hz som ses i figur 14. Det betyder 

att färjorna som lägger till i en hamn kan ha ett elsystem anpassat för båda frekvenserna. 

För att landanslutningen ska tillgodose färjor med skilda elsystem behövs en 

frekvensomriktare. Omriktaren är en PCS 6000 vars halvledare är av typen IGCT 

(Integrated Gate Commutated Thyristor). Transformator (T1) är stationerad innan 

frekvensomriktaren och transformerar ner spänningen till frekvensomriktarens 

arbetsspänning. Frekvensomriktare fungerar på så sätt att inkommande spänning först 

likriktas, sedan växelriktas till 60 Hz som sedan går vidare till transformator (T2) som 

transformerar upp spänningen till 10,5 kV. Detta kan ses i figur 11 i avsnitt 3.1.4.2 

Ställverk där ”AC/AC” är frekvensomriktaren. 

 Tabell 5. Frekvensomriktarens märkdata [29]. 

Frekvensomriktare  Primärsida  Sekundärsida  

Nominell spänning [kV] 3,3 3,3 

Frekvens [Hz] 50 +/- 5 % 60 

Märkeffekt [MVA] 6 

Maxeffekt @ 0,6 sek [MVA] 6,4 

Max stegringslast [MVA] 0,5 

Verkningsgrad [%] 97,5 

Kylmedium Vatten 

3.1.4.3 Kraftkablar 

Från ställverket överförs energin till kajplatserna via kraftkablar av typen AXQJ. Första 

bokstaven står för vilken ledartyp det är, andra isoleringstyp och tredje för manteltyp eller 

annan konstruktionsdetalj och fjärde bokstaven står för konstruktionsdetalj eller 

användning. I detta fall innebär det en PEX-isolerad aluminiumkabel med flamskydd som 

förläggs i mark [31]. Kabellängden och kabeltypen till samtliga kajplatser visas i tabell 6. 

Kajplatserna är betecknade med HVSC vilket står för High Voltage Shore Connection.  

Figur 14. Nätfrekvenser runt om i världen [30]. 
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 Tabell 6. Kraftkablarnas märkdata [32]. 

Kajplats Typ av kabel 
Spänning 

[kV] 

Nom. induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[µF/km,fas] 

Längd 

[m] 

HVSC 61 AXQJ 3x150/25 12 0,3 0,3 590 

HVSC 63 AXQJ 3x150/25 12 0,3 0,3 475 

HVSC 64 AXQJ 3x150/25 12 0,3 0,3 700 

HVSC 66 AXQJ 3x150/25 12 0,3 0,3 280 

 

3.1.4.4 Anslutningsdon 

Överföringen från kraftkablarna till färjorna sker via ett anslutningsdon fastmonterad på en 

rörlig kran. Innanför serviceluckan i figur 16 finns färjans elsystem som anslutningsdonet 

ansluts till. Kranen manöveras inifrån färjan och varje kran inom hamnområdet är 

specialanpassat för respektive färja med hänsyn tagen till luckans position. För att 

underlätta anslutningen är ledaren i kraftkabeln av koppar. Koppar har fördelen att 

densiteten är låg, har liten böjradie vilket gör den lätthanterlig. En nackdel är att koppar är 

dyrt och därför används främst ledare av aluminium i kraftkablarna. I detta fall är den 

totala ledarlängden 13,5 meter vilket gör det mer försvarbart att använda koppar före 

aluminium.  

Figur 15. Kabelschema för de olika kajplatserna [27]. 
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3.1.4.5 Infasning av färjornas elsystem 

Färjornas elsystem kan se olika ut beroende på typ av färja. En del färjor har 

dieselgeneratorer med en märkspänning på 6,6 kV vilket innebär att det finns en 

transformator ombord mellan 10,7 kV och 6,6 kV. Den spänningen transformeras sedan 

ner till lågspänning för att tillgodose den elektriska utrustningen ombord.   

När färjorna ska anslutas till elnätet kopplas anslutningsdonet in. Innan brytaren slås till 

måste följande fasvillkor vara uppfyllda: 

 Samma frekvens 

 Samma spänning 

 Samma fasföljd 

 Faslikhet i samtliga faser 

Vid infasningen används ett synkronoskop som visar när rätt villkor uppfylls. När samtliga 

villkor är uppfyllda sker infasningen. Skulle detta ske i fel ögonblick kan höga strömmar 

uppstå som kan orsaka skada på utrustningen. Beroende på elnätets styrka går det att tillåta 

vissa avvikelser i infasningen utan att någon skada uppstår. 

I figur 17 visas en överskådlig bild på elschemat för ombordkopplingen. När brytare ”B” 

registrerar signalen för uppfyllda fasvillkor slår de tre brytarna ”A” till och infasningen 

sker i tomgångsläge. Vid vidare tillslag av brytare ”B” sker övergången till landströmsdrift 

och de tre brytarna ”C” slås från och dieselgeneratorerna kan stängas av.  

Figur 16. Anslutningsutrustning för inkoppling till det fasta elnätet.  
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Övergången varar i några millisekunder och ger upphov till en effekthöjning i Ystad 

Energi AB:s elnät med en följande strömspik. Denna måste korrigeras för att undvika en 

spänningsdipp i det lokala elnätet som kan påverka känslig utrustning. Därför har ett stort 

motstånd anslutits till ställverket för att ta upp den ökande strömmen i 

övergångsögonblicket för att få en jämnare inkoppling [33], [34].  

 

3.2 Elkvalitét 

Elkvalitét är ett begrepp för att kunna bedöma kvalitéten på den levererade elen. Den 

ökande användningen av olinjära laster såsom kraftelektronik ställer högre krav på 

elleverantörerna eftersom det medför förändringar i elkvalitéten. Försämrad elkvalitét kan 

leda till att känslig utrustning slås ut och medför långa stopp inom exempelvis industrin. 

För att bedöma elkvalitéten i ett elnät kan exempelvis skillnader i kurvform jämföras för 

frekvens och spänning med ett idealt elnät där enbart sinusformade kurvor existerar.  

Det är viktigt att undvika t.ex. spänningsvariationer, flimmer och övertoner för att erhålla 

en god elkvalité i nätet. Ett batterilager i sig kan inte bidra till en ökad kvalité i nätet men 

kan kombineras med SVC-teknik (Static Var Compensation). Tekniken förbättrar 

stabiliteten, minskar spänningsvariationer och minskar nätets reaktiva effektförluster. Det 

vanligaste är att denna typ av utrustning används för att balansera kraften från 

förnyelsebara energikällor. I framtiden kan det vara minst lika aktuellt att kompensera för 

snabba variationer i uttagen effekt som uppkommer av t.ex. elbilar eller varför inte 

landanslutning av färjor. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste begreppen inom elkvalitét 

[35]. 

Figur 17. Enlinjeschema för utrustningen ombord [27]. 

A 

B 
C 
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3.2.1 Transienter 

En transient är vanligen en kortvarig icke-oscillerande spänningsspik eller ett kortvarigt 

oscillerande överlagrat spänningsförlopp som snabbt dämpas ut. Spänningsspiken kan vara 

både positiv som negativ och varaktigheten ska enligt definition vara mindre än 10 ms. 

Dessa uppkommer vid in- och urkopplingar av stora laster, åsknedslag, koppling av 

kondensatorbatterier samt vid nätomkopplingar.  

Transienter medför driftstörningar på frekvensomriktare, elektronik, apparathaverier på 

styrsystem och datorer. Beroende på vart felet uppkommer finns flera åtgärder som dämpar 

följderna av transienterna, t.ex. ventilavledare, synkroniserade brytare, dämpade filter och 

styrd kompensering [35]. 

 

 Figur 18. Typisk kurvform för transient förlopp [36]. 

3.2.2 Flimmer 

Flimmer även kallat snabba spänningsvariationer är ett fenomen som orsakar variationer i 

ljusintensiteten i exempelvis glödlampor, de flimrar. Det är ett psykiskt irriterande problem 

som uppkommer i nät med inkopplade utrustningar såsom, svetsmaskiner, valsverk, 

bilskrotanläggningar, gruvspel och ljusbågsugnar. Oftast är det i svaga nät som detta 

uppstår och för att åtgärda detta krävs vissa nätförstärkningar, exempelvis förnya 

utrustningen och parallella ledningar. Andra lösningar är att koppla in styrd kompensering 

t.ex. SVC Light (Static Var Compensation) vilket beskrivs senare under avsnittet 3.2.5 

Reaktiv effekt [35]. 

 

 Figur 19. Typisk kurvform för flimmerbeteende 
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3.2.3 Spänningsvariationer 

Med spänningsvariationer avses ändringar i spänningens RMS-värde under intervallet 

sekunder till minuter. Variationen kan både vara en spänningshöjning eller en 

spänningssänkning. Definitionen på en höjning eller sänkning är: 

 Spänningssänkning: En sänkning som är större än 10 % av den nominella 

spänningen, och har en varaktighet på 10 ms. – 90 s 

 Spänningshöjning: En höjning som är större än 3 % av den nominella spänningen, 

och har en varaktighet på 10 ms. – 90 s 

En höjning uppkommer i samband med inkoppling av kondensatorbatterier och urkoppling 

av större reaktorer. En sänkning uppstår vid bl.a. åsknedslag, jordfel och under start av 

motorer, valsverk och svetsmaskiner [35]. 

3.2.4 Övertoner 

Alla olinjära laster som exempelvis strömriktare, frekvensomriktare, ljusbågsugnar, datorer 

och lågenergilampor ger upphov till övertoner på nätet. Både spänningens - och strömmens 

frekvens avviker från grundtonen, 50 Hz. Övertoner bidrar till ökade förluster i apparater, 

större mekanisk påverkan och därmed förkortad livslängd. Genom att studera strömmens 

sinusvåg samt undersöka vilka deltoner som förekommer mest kan ett aktivt eller ett 

passivt filter installeras för att minimera detta problem [35].  

 

Figur 21. Typisk kurvform vid hög övertonshalt [35]. 

Figur 20. Spänningshöjning respektive spänningssänkning [35]. 
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3.2.5 Reaktiv effekt 

Reaktiv effekt används för magnetisering till vissa typer av elmaskiner. Det medför 

belastningar på elnätet och måste ur dimensioneringssynpunkt tas hänsyn till. För att 

undvika överföringsförlusterna i ledningarna tillförs den reaktiva effekten lokalt.  Det kan 

genomföras genom att faskompensera nätet med ett kondensatorbatteri.  Genom att reglera 

det reaktiva effektflödet kan spänningen styras effektivt i nätet, om spänningen är låg 

tillförs reaktiv effekt och om spänningen är hög bortförs reaktiv effekt. Det fungerar på 

samma sätt som frekvensregleringen sker med hjälp av den aktiva effekten. Om frekvensen 

är låg innebär det att den aktiva effekten i nätet överstiger den genererade och tvärtom. 

Följande går att åstadkomma genom shunt – och seriekompensering. 

 Spänningsfallet över långa linjer kan hållas nere och spänningsvariationer som 

beror på att linjens belastning varierar under dygnet och året 

 Plötsliga överspänningar kan dämpas 

 Spänningskollaps kan förhindras 

 Osymmetri mellan faserna kan kompenseras 

 Lokala nät kan klara sina egna störningar från industri och nätfel 

 Minska behovet av att tillföra reaktiv effekt 

 Styra elkraftens väg i ett transmissionsnät 

Behovet av reaktiv effekt i en överföringslinje beror på linjens längd, spänning, ström och 

frekvens. Genom SVC kan inkoppling och urkoppling av reaktiv effekt ske. På samma sätt 

som kondensatorbatterier tillför reaktiv effekt kan en reaktor förbruka reaktiv effekt och 

genom dessa komponenter styrs spänningen i nätet. Genom att tillämpa denna teknik kan 

ett hårt utnyttjande nät klara både belastningsvariationer och andra störningar utan att 

elkraftens kvalitét blir lidande [35],[36]. 

Den resulterande strömmen som ett nät drar, består av en real- och en imaginär 

strömkomposant (aktiv- och reaktivström). Den imaginära strömkomposanten avser 

kapacitiva strömmar som med hjälp av reaktiv effektkompensering sänks. I figur 23 

illustreras hur strömmarna sänks genom att reglera den reaktiva effekten. Med 

kompenseringsutrustning i batterilagret kommer alltså effektfaktorn, cos (Φ2) att öka. Ur 

dimensioneringssynpunkt eftersträvas en låg resulterande ström eftersom kraftkablarna 

väljs efter strömstorlek. En ökad kabelarea medför högre anläggningskostnader.  

Φ 

Q 
S 

P 

 

Qc 

Qres 

Sres 

Φres 

Φ 

Figur 22. Faskompensering av reaktiv effekt. 
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3.2.6 Osymmetri 

Ett symmetriskt trefasnät har samma inbördes fasförskjutning samt samma amplitud. I 

lågspänningsnät kan obalanserade laster medföra att symmetrin rubbas vilket kan skapa 

problem. Osymmetrisk spänning kan orsaka överlast hos växelströmsmaskiner och 

konsekvensen blir förkortad livslängd. Det krävs då dyrare utrustning för att klara av dessa 

störningar för att undvika haverier och driftstopp. Detta kan lösas med hjälp av 

faskompensering [35]. 

3.3 Batterilager 

Utifrån färjetrafiken och effektbehovet för respektive färja som anges i avsnitt 3.1.3 

Färjetrafik kan batterilagrets ungefärliga storlek uppskattas. Med effekter i denna storlek är 

det främst två olika batteritekniker som används, Litium-jon (Li-jon) och Natrium-Svavel 

(NaS). NaS-batterier lämpar sig bäst vid storskaliga ändamål och är ett av alternativen som 

lämpar sig bäst med tanke på urladdningstiden. Under tre timmar används Li-jonbatteri och 

över tre timmar blir NaS mer kostnadseffektivt. I kommande avsnitt presenteras generella 

begrepp för batterier samt en beskrivning av de olika batterityperna. 

Figur 24. Osymmetri mellan faserna [35]. 

Ires, 1 

Iaktiv, 1 

Φ2 

Iaktiv, 1 

Φ1 

Ireaktiv, 1 

Ireaktiv, 2 

Utan reglering Med reglering 

Ires, 2 

Figur 23. Reducering av kapacitiva strömmar med reaktiv effektkompensering. 
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3.3.1 Generella begrepp 

3.3.1.1 Laddningsstatus 

Laddningsstatusen betecknas SOC (State Of Charge) och beskriver sambandet mellan 

batteriets tomgångsspänning och laddningsnivå, och i figur 25 visas approximativa värden 

för detta samband. När en battericell är fulladdad, SOC = 1. 

 

Figur 25. Generellt förhållande mellan laddningsnivå och tomgångsspänning. 

3.3.1.2 Urladdningsgrad 

Urladdningsgraden betecknas DOD (Depth Of Discharge) och är ett alternativ till SOC för 

att ange laddningsnivån. DOD beskrivs som inversen på SOC vilket betyder att ett 

fulladdat batteri uttrycks som 0 % med DOD och 100 % med SOC.    

3.3.1.3 Hälsotillstånd 

Ett batteris hälsotillstånd betecknas SOH (State Of Health). Det anger batteriets nuvarande 

fulla kapacitet i förhållande till batteriets fulla kapacitet vid nyskick. Vid ett SOH på 50 % 

kan endast 50 % av den totala kapaciteten utnyttjas på grund av inre förluster och 

föråldrade celler.   

3.3.1.4 Livslängd 

Batteriernas livslängd beror till största delen på omgivningstemperaturen samt antalet 

urladdningscykler. Beroende på batterityp gäller det att finna den optimala 

arbetstemperaturen och för längsta livslängd bör omgivningstemperaturen vara i närheten 

av denna.   
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Ytterligare en faktor som påverkar livslängden är hur djupt och hur ofta batterierna laddas 

ur. En uppladdning och en urladdning kallas för en cykel. Beroende på DOD och antalet 

cykler kan en approximativ livslängd uttryckt i år bestämmas eftersom batterilagrets 

användande är känt. För att förlänga livslängden krävs ett överdimensionerat system för att 

uppnå en viss livslängd.      

3.3.2 Laddningsförlopp 

Att batterier laddas på rätt sätt är viktigt för att behålla dess funktion och livslängd. Det 

finns ingen generell metod som gäller för laddning av batterier eftersom den beror på flera 

olika faktorer såsom skick, användande, batterityp, temperatur samt att det kan finns fler än 

en energikälla ansluten till batterilagret.  

I figur 26 visas ett generellt diagram för ett typiskt laddningsförlopp. Laddningsströmmen 

är till en början konstant men avtar i förhållande till laddningsnivån. Laddningsspänningen 

ökar i början av laddningsförloppet som sedan avtar och förblir någorlunda konstant. 

Laddning mellan exempelvis 80-100 % tar längre tid än att ladda mellan 60-80 % eftersom 

strömmen sjunker när batteriets SOC-nivå ökar. 

 

Figur 26. Typiskt laddningsförlopp [37]. 
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3.3.3 Litium-jon 

3.3.3.1 Celltyper 

Det finns olika typer av uppbyggnad för en Li-joncell. Den äldsta och vanligaste celltypen 

är den cylindriska som visas i figur 27. Konstruktionen består av lager med tunna böjliga 

skivor av positiva och negativa elektroder som är avskilda. Den negativa elektroden består 

av kolblandningar som exempelvis grafit. Den positiva elektroden utgörs av en metalloxid. 

Vanliga användningsområden för denna typ kan vara i bärbara datorer. 

 

Figur 27. Till vänster, cylindrisk cell och till höger prismatisk cell [38]. 

En annan typ av Li-joncell är den prismatiska cellen, figur 27. Även här är det tunna lager 

av positiva och negativa elektroder som är vikta i behållaren, separerade av en separator. 

Båda dessa konstruktioner har en säkerhetsventil som öppnas vid en kortslutning för att 

frigöra cellens tryck. Även ett PTC
3
 motstånd är insatt för att minimera strömmen och 

minska risken för överhettning vid kortslutningar. Vanliga tillämpningar är i 

mobiltelefoner. 

Den tredje konstruktionen är Litium-polymercellen, figur 28. Denna har utvecklats från 

den konventionella Li-joncellen. Den största skillnaden är höljet som består av en slags 

folie som är böjbar. Här är ett metallhölje överflödigt och denna typ kan göras lättare och 

mer formbar efter ändamål. Energidensitetet bli även 20 % högre jämfört med de 

konventionella batterierna [38].  

 
Figur 28. Polymercell [38]. 

                                                             
3 Positive Temperature Coefficient- Temperaturberoende motstånd. 
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3.3.4 Natrium-Svavel 

Uppbyggnaden av ett NaS-batteri består av flera celler där varje cell innehåller flytande 

Svavel vid den negativa elektroden och flytande Natrium vid den positiva. Materialen är 

separerade av en solid keramisk elektrolyt av aluminium. Vid laddning fungerar processen 

genom att positiva Na-joner flödar genom elektrolyten och till skalet av cellen och en 

spänning på cirka två volt uppstår vilket kan ses i figur 29. Processen är reversibel vilket 

innebär att vid urladdning flyter positiva Na-joner tillbaka genom elektrolyten. Fördelen 

med NaS-batterier är att de har hög verkningsgrad och lång livslängd. En av nackdelarna är 

den höga temperaturen som uppgår till cirka 300-350 grader vilket krävs för att processen 

ska fungera [39]. 

 

 Figur 29. Principiell bild över ett NaS-batteri [40] 

3.3.4.1 Celltyp 

I figur 30 visas hur en battericell av typen NaS ser ut och hur de kan seriekopplas till en 

modul. Den högra bilden visar en färdig design för en modul på 50 kW. 

 

Figur 30. NaS-cell och design för en 50 kW modul [41].  
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4. Resultat 

4.1 Dimensioneringsunderlag 

I figur 31 illustreras effektökningen i Ystad elnät till följd av landanslutningen. Det innebär 

att dagens abonnemang överskrids vissa tider under vinterhalvåret förutsatt att färjorna går 

på full effekt.  

Den nya effekttoppen enligt den röda linjen i figur 31 uppgår till 51,73 MW. För att 

säkerställa att effekten inte överskrider abonnemanget skulle den nya tariffen behövas 

sättas till 53 MW. Detta är räknat på toppeffekten på fartygen som förekommer under 

sommarhalvåret eftersom kylbehovet är större än värmebehovet. Det innebär ytterligare en 

säkerhetsmarginal i och med att fartygen inte uppnår maxeffekt under vinterhalvåret som 

är den kritiska perioden för Ystad elnät. 

 

Figur 31. Dimensionerande effektbehov. 

För att kunna upprätthålla en balans i elnätet bör batterilagrets urladdningseffekt uppgå till 

4 MW. Det på grund av den ökade effekten från de båda färjorna som ligger i kaj mellan 

kl. 07:00 och 12:00 som uppgår till 3,7 MW. I urladdningsskedet är det viktigt att 

poängtera att urladdningseffekten inte kommer vara konstant 4 MW, utan den kommer 

variera. Hur den varierar illustreras senare i figur 34.  
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De fem timmar som mest kritiska är syftet att batterilagret ska förse landanslutningen med 

lagrad energi. För att behålla dagens abonnemangsnivå på 50 MW och undvika 

transformatoruppgraderingen måste batterilagret leverera en viss mängd energi under en 

urladdning vilket bestäms av integralen mellan ”Effekt inklusive HVSC” och ”Effekt 

exklusive HVSC” mellan kl. 07:00 och 12:00.  

                                  
  

 
         (ekv. 7) 

Urladdningstiden bestäms genom att låta batterilagret laddas ur med märkeffekt och den 

bestäms enligt ekvation 8.  

            
  

 
         (ekv. 8) 

Livslängden på ett batteri bestäms genom att känna till antalet laddningscykler och i detta 

fall kommer batterilagret att laddas i och laddas ur en gång per dygn vilket blir 365 

laddningscykler per år. Projektgruppen har valt att sätta den tekniska livslängden till 10 år. 

Det betyder att batterilagrets totala energiinnehåll kommer vara större än 12 MWh.  

En sammanfattad beskrivning av dimensioneringskriterierna har sammanställts i tabell 7.  

   Tabell 7. Sammanfattning av dimensioneringskriterierna. 

Dimensionering   

Urladdningseffekt [MW] 4 

Urladdningstid [h] 3 

Nyttig energi [MWh] 12 

Livslängd [år] 10 

Batteriteknik Li-jon 

4.2 Elnätets påverkan 

Som tidigare nämnt under avsnitt 3.1.2 Lokalnät är effektbehovet störst mellan kl. 07:00-

11:00. Det faktiska effektbehovet kommer under denna tidpunkt att överstiga den 

abonnerade effekten eftersom två av fyra färjor ansluts.  

Med batterilagret installerat kommer effekttopparna som uppkommer i samband med 

färjornas elanslutning att reduceras, så kallad effektreglering. Styrsystemet i batterilagret 

ska se till att det laddas vid låglast, nattetid, för att förse färjorna med el under höglast, 

dagtid. Påverkan på det befintliga elnätet kommer därför inte bli lika påtaglig som ett 

system utan möjlighet till effektreglering. I figur 32 illustreras hur effektbehovet i elnätet 

ser ut med- respektive utan batterilager.  Lagrets totala nyttiga kapacitet uppgår till 12 

MWh och urladdningen sker mellan kl. 07:00-11:45 med varierad urladdningseffekt. 

Laddningen av lagret sker nattetid mellan kl. 23:00-05:45 med 1,7 MW i genomsnitt. 

Resultatet blir ett jämnare effektflöde i elnätet vilket illustreras av den lila kurvan i figur 

32.  
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Införandet av batterilagret innebär att kostnaden för abonnemanget hålls nere och med 

samma säkerhetsmarginal som tidigare blir abonnemanget 50 MW. 

 

Figur 32. Effektutjämning med hjälp av batterilagret. 

4.3 Anläggning 

Utifrån dimensioneringsunderlaget har storleken för batterilagret fastställts, se tabell 6. På 

grund av uppbyggnaden och av tekniska skäl har batterilagrets uteffekt justerats från 4 

MW till 4,2 MW. Anläggningen är framtagen utan SVC-utrustning på grund av den 

begränsande ytan och bristfällig information om nätets egenskaper. Följande avsnitt 

behandlar moduluppbyggnaden, laddningsförloppet samt lokalisering och 

anläggningsutformning.  
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4.3.1 Moduluppbyggnad 

Batterilagret består av totalt 14 moduler. Varje modul innehåller totalt 24 (4 x 6 st.) rader 

med battericeller och den totala energikapaciteten för varje modul uppgår till 860 kWh. 

Den nominella utspänningen är 880 V. Till varje modul finns en växelriktare med 

märkeffekten 300 kW ansluten som omvandlar batteriets likström till växelström och 

tvärtom vid laddning.  

Batteriets totala uteffekt är sedan uppdelad på två parallella skenor, sju moduler på 

vardera. På dessa två skenor finns varsin transformator på 2,1 MW som transformerar upp 

spänningen till vald nivå beroende på anslutningspunkt.  

Den totala nyttiga energin är som tidigare nämnt 12 MWh och eftersom livslängden är 10 

år ska urladdningsenergin vara konstant under dessa 10 år och inte avta med tiden vilket är 

ett vanligt fenomen för batterier. Det innebär att energin från början i batteriet uppgår till 

drygt 40 % mer men är inget som används och beror helt enkelt på att energikapaciteten 

ska vara bibehållen efter 10 år. I figur 33 visas en skiss över uppbyggnaden för varje 

modul [42].  

           Figur 33. Skiss över en moduluppbyggnad [42]. 
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4.3.2 Laddningsförlopp 

Batterilagret är dimensionerat att avverka en fullständig urladdning med 

urladdningseffekten 4 MW under 3 h. För att tillgodose effektbalans i elnätet som tidigare 

har illustrerats i figur 32 kommer urladdningsförloppet istället pågå under 5 h med varierad 

urladdningseffekt som skiljer sig från märkeffekten. Hur den faktiska i- och 

urladdningseffekten kan se ut enligt figur 34.  

Laddningen av batterilagret sker under låglasttimmarna mellan kl. 23:00-06:00 med den 

konstanta effekten 1,71 MW. Urladdningen sker med varierad effekt och toppnoteringen 

uppgår till 3 MW som även pågår under längst tid, cirka 4 timmar. Resterande 

urladdningstid kommer ske i två effektsänkningar, en på 2 MW och den sista på 0,85 MW 

på grund av ojämnt effektbehov från landanslutningen. 

 

Figur 34. Batterilagrets varierande i- och urladdningseffekt. 
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4.3.3 Lokalisering och anläggningsutformning 

Modulerna levereras i containrar med måtten 13,7m x 2,4m vilket är enligt 

containerstandarden ”45 feet high cube”. Som tidigare nämnts kommer anläggningen bestå 

av 14 moduler och kommer ta upp en yta av cirka 750 m
2
 vilket motsvarar 25 x 30m.  

Placeringen av modulerna går inte att bestämma med en gång eftersom det är begränsat 

utrymme i hamnen samt att det kommer krävas diverse utredningar.  Både den totala arean 

och totalkostnaden kan bli lägre om utrustningen placeras i en egen byggnad utan 

containrarna eftersom dessa utgör en stor kostnad. Containrarna kan även ses som enskilda 

brandceller och kräver därför ett visst avstånd mellan varandra för att undvika eventuell 

brandspridning [42].  

4.4 Användningsområden 

4.4.1 Förlustminskning 

Till följd av minskade effektvariationer i nätet kommer nätförlusterna att minska eftersom 

belastningsströmmen i kvadrat är proportionell mot de aktiva- och reaktiva 

effektförlusterna enligt ekvation 9 och 10. Där Ri och Xi är den inre resistansen och 

reaktansen för kraftledningarna.  

               (ekv. 9) 

               (ekv. 10) 

4.4.2 Balanskraft 

Beroende på ägare kan batterilagret användas för att köpa och sälja el på timbasis. Det 

finns möjlighet att köpa el när den är som billigast och lagra den i batteriet, för att sedan 

sälja på elbörsen under dagtid när spotpriset vanligtvis är högre. För att detta ska vara 

möjligt krävs det enligt ellagen att elhandel och eldistribution sker av två separata företag. 

I figur 37 visas en typisk kurva för spotprisets variation över dygnet. Figuren grundar sig 

på data från 2013-01-11 och utseendet på grafen är snarlikt under samtliga vardagar. Under 

helgerna är grafen mer platt/jämn och intresset att handla el på nattetid och sälja på dagtid 

minskar. 

30 m 
25 m 

Figur 35. Anläggningen utformning [42]. 
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Figur 37. Exempel på spotprisets variation över ett dygn [43]. 

I figur 37 avläses ett lägsta och högsta värde på 35,31 öre/kWh respektive 54,93 öre/kWh. 

Skillnaden mellan högsta och lägsta värdet är den vinst som kan uppnås genom att köpa 

och sälja el på timbasis. Det är svårt att veta när kurvan når sin lägsta nivå och köpläge 

infinner sig samtidigt som det är svårt att veta när elpriset står som högst och det är dags att 

sälja. Genom att studera grafer som beskriver spotprisvariationen går det att se att 

effekttopparna respektive effektdipparna förekommer under relativt regelbundna tider.  

4.4.3 Reservkraft 

Batterilagret kan även fungera som ett reservkraftverk vid ett tillfälligt avbrott. Detta leder 

till en förbättring av leveranssäkerheten och en högre intäktsram, även minskade kostnader 

för avbrottsersättningar kan uppnås. Att däremot ha ett fulladdat batterilager i väntan på 

avbrott är inte lönsamt eftersom nyttan och avbetalningstiden blir för lång. Andra 

användningsområden kan vara vid underhåll av nätet när det är sämre redundans
4
 för att 

upprätthålla driftsäkerheten.  

4.5 Minskade avgifter 

Effektutjämningen som uppkommer med hjälp av batterilagret medför en lägre 

abonnemangsavgift. Detta illustreras i figur 32 där batterilagret minskar den maximala 

uttagna effekten. 

Det finns även möjlighet att skriva ett avtal om effektberedskap, att kunna leverera aktiv 

och reaktiv effekt när behovet finns. Dessvärre är det svårt att teckna ett sådant avtal 

eftersom batteriet kan vara urladdat när behovet finns [44]. 

                                                             
4 Två system som arbetar parallellt med varandra för att få högre driftsäkerhet. Om en av dem slutar fungera 

tar det andra systemet över. 
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4.6 Marknadsregler 

4.6.1 Regelverk och äganderoll 

En stor och komplex fråga är vem som ska stå som ägare av batterilagret. För att bestämma 

äganderoll är det viktigt att belysa vilka möjligheter respektive innehavare får utifrån 

uppsatta regelverk.  

Äganderoll handlar i första hand om den ekonomiska uppgörelsen mellan företagen, vem 

som ska investera i energilagret och hur vinsten ska fördelas mellan parterna.  Det finns i 

regel tre olika ägandemodeller och under detta avsnitt kommer dessa beskrivas [44].     

1. Elleverantör 

2. Nätägare 

3. Annan ägare som avses i 1 och 2  

4.6.1.1 Elleverantör 

Om elleverantören, Ystad Energi AB äger energilagret finns det inga begränsningar att 

använda lagret för att handla på balans- och spotmarknaden. Ett undantag är att 

energibolag inte får utföra timmätning för egen räkning utan är endast möjligt för privata 

elkunder. Den största vinsten nås sannolikt genom att vara involverad på balansmarknaden 

eftersom det är där de största prisvariationerna finns. Enligt ellagen är ett elleverantörbolag 

skyldig att leverera den mängd el som elkunderna förbrukar, men det krävs att någon är 

balansansvarig för elleveransen. Om inte Ystad Energi AB är balansansvarig måste ett 

avtal skrivas med Svenska Kraftnät alternativt ett annat företag som redan är 

balansansvarig.  

4.6.1.2 Nätägare 

Det är ännu oklart om en nätägare får stå som ägare av ett storskaligt batterilager för 

applicering i nätverksamheten eftersom lagring av el inte är nämnd i ellagen. Om så är 

fallet ska lagret användas i syfte att effektivisera nätdriften, förebygga överbelastningar 

samt minska abonnemangskostnader mot överliggande nät. Lagret kan även fungera som 

reservkraft, se avsnitt 4.4.3 Reservkraft, och på så sätt minska avbrottstider och öka 

leveranssäkerheten.  

Ett nätföretag får endast handla med el under vissa omständigheter. De får köpa och 

producera el för att täcka sina egna nätförluster men detta måste ske på ett icke 

diskriminerande och marknadsorienterat sätt. Det finns alltså inga hinder att köpa elen när 

den är som billigast, lagra den och använda den för att täcka upp nätförlusterna vid ett 

senare tillfälle. Däremot uppkommer vissa lagringsförluster vilket anses vara försumbara i 

jämförelse med nätförlusterna. Men för att utnyttja spotprisvariationer för att sälja el annat 

sätt än att täcka sina egna nätförluster är alltså inte möjligt [44].  
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4.6.1.3 Annan ägare 

Den 1:e oktober år 2012 infördes timmätning i Sverige, vilket betyder att elkunderna kan 

teckna ett avtal med sitt elhandelsföretag för att helt eller delvis debiteras utifrån 

elanvändningen per timma [45]. Elkunden i detta fall avser Ystad Hamn Logistic AB. Att 

debiteras per timma är alltid en risk eftersom beroendet av elprisvariationerna blir mer 

signifikanta. Vissa perioder är elpriset högt och andra tidpunkter lågt på grund av tillgång 

och efterfrågan. På natten när tillgången på el hög och efterfrågan låg får det som följd att 

elpriset oftast är billigare jämfört med priset dagtid. Möjligheten till timmätning för 

energibolag som Ystad Energi AB finns inte, utan de måste teckna ett fast abonnemang 

mot överliggande nät. Oavsett vem som står som ägare av anläggningen kommer 

belastningen från överliggande nät att reduceras. 

Om Ystad Hamn Logistic AB står som ägare kommer Ystad Energi AB få en betydande 

roll ändå. Om batterilagret varken ägs av nätföretaget eller av elleverantören måste det 

finnas någon som kan köpa och sälja el samt tar balansansvar. Ett alternativ är att 

batterilagret köper elen direkt på elmarknaden, så kallad aggregator. En aggregator är en 

mellanhand som gör att slutanvändaren får tillgång till elbörsen. Elen skulle då kunna 

köpas på elmarknaden och säljas vid ett annat tillfälle på samma eller på en annan 

marknad. Till exempel skulle elen kunna köpas på spotmarknaden när priset är lågt och 

säljas på balansmarknaden när priset är högt.  

Ett batterilager i anslutning till landanslutningen har endast möjligheten att köpa el när den 

är som billigast nattetid men försäljningen kommer ske via ett fast pris som färjorna betalar 

under regelbundna tider. Det kan finnas begränsningar i lagstiftning, regelverk och 

kontrakt kring balansansvaret som kan göra det svårt för en aggregator att etablera sig. Det 

kan vara på grund av själva principen av balansansvaret som det är definierat i ellagen men 

det kan också vara på grund av att begränsningarna är en naturlig konsekvens av 

marknadsprinciper. Detta är en ny modell som ännu inte finns på den Svenska marknaden 

och anses inte vara ett alternativ till äganderoll [44].  

 

4.6.2 Incitament för energilager 

Storskaliga batterilager är i dagsläget en ny och relativt obeprövad teknik i Sverige. I 

framtiden är det möjligt att eventuella bidrag och stöd ges för att främja utvecklingen inom 

området. I följande avsnitt diskuteras eventuella stöd som kan bli aktuella. 

4.6.2.1 Finansiering av forskning och utveckling 

Ekonomiskt stöd till forskning och utveckling av batterilager i Sverige där offentliga medel 

används har förekommit vid flertalet projekt som nämns nedan.  

 Forskning om energilagring vid Uppsala universitet 

 Norra Djurgårdsstaden 

 Smart Grid Gotland 
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 Falbygden 

 Hyllie 

För dessa projekt har både Vinnova och Energimyndigheten stöttat forskningen med 

bidrag. Eftersom storskaliga batterilager för denna tillämpning är relativt ovanliga är det 

möjligt att batterilagret i anslutning till Ystad hamn kan erhålla ett stöd från någon av 

myndigheterna [44].  

4.6.2.2 Investeringsstöd 

Oavsett vem som äger batterilagret kommer kunderna främst att gynnas av ett 

investeringsstöd. Den delen av den totala investeringen som finansierats behöver inte 

bolaget ta med i sin intäktsram. Detta medför att nättarifferna för kunderna kommer bli 

lägre eftersom det är slutkunderna i slutändan som kommer få betala anläggningen med 

höjda elräkningar som följd. För bolaget blir vinsten att återbetalningstiden sänks [44].  

4.6.2.3 Driftstöd 

Ett alternativt styrmedel är att inte stödja investeringen i batterilagret utan själva 

användningen. Det skulle skapa incitament för att optimera användning av batterilagring. 

Driftstödet för energilager kan jämföras med inmatningstariffer för t.ex. solkraft där ägaren 

får en konstant ersättningen för varje kWh som matas in till nätet. Ett möjligt upplägg är att 

ägaren får extra ersättning för varje inmatad respektive utmatad kWh från lagret. Denna 

ersättning skulle komma ovanpå den marknadsmässiga ersättning som en ägare skulle få 

när nätbolaget köper lagringstjänsten, alternativt ovanpå den förbättring som energilagret 

skulle innebära om nätbolaget är ägare till lagret. Om driftstödet skulle betalas av staten 

skulle det gynna alla ägartyper [44]. 

4.6.2.4 Indirekta styrmedel 

För att utvecklingen och användningen av energilager ska öka i framtiden kan nya 

incitament skapas. Med de nya smarta elnäten med högre andel förnybara energikällor 

kommer energilager få en betydande del. Det kommer ställas högre krav på 

kapacitetsutnyttjande på grund av den intermittenta driften. Kraven på elnätets prestanda 

och kvalité kan komma att skärpas vilket kan medföra i nya incitament för energilager.  De 

indirekta styrmedlen riktar sig i detta fall mot fördelar av energilager jämfört med 

nuvarande sätt att bygga och driva elnätet [44]. 
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5. Alternativa åtgärder 

I detta avsnitt kommer alternativa åtgärder att undersökas. Här förutsätts att ett batterilager 

inte är aktuellt och en reglering av elanvändningen måste ske på annat sätt.  

5.1 Trender 

I ett tillägg till översiktsplanen som antogs den 17:e februari 2011 har Ystad kommuns 

utbyggnadsstrategi bestämts. Den är antagen av kommunfullmäktige och innefattar 

utbyggnaden för bostäder, verksamheter och handel.  

Ystads befolkningsmängd har sedan 1990 ökat i genomsnitt med 0,6 % per år men under 

de senare åren, från och med 2005, har befolkningsökningen varit något starkare och ökat i 

genomsnitt med 0,9 % per år. Kommunens långsiktiga mål fram till år 2045 är att 

befolkningen ska öka med 1 % per år vilket innebär en total befolkningsökning på 12 400 

personer jämfört med 2009 års nivåer. En ökad befolkning kräver ett utökat utbud av 

bostäder samt jobbmöjligheter som både är energikrävande och tar upp stor landyta. Med 

hänsyn tagen till Sveriges genomsnittliga boendetäthet på 2,1 personer per hushåll kommer 

det krävas 6 040 nya bostäder [46]. 

I takt med ökad befolkningsmängd och en utbyggnad av nya bostäder är det möjligt med 

en ökad energianvändning i kommunen. Statistiskt sett har Ystads elanvändning varit 

någorlunda konstant trots att staden expanderar. Sveriges slutliga elanvändning inom 

bostads- och servicesektorn har också varit konstant kring 70 TWh. Detta kan förklaras 

med att nya bostäder byggs med högre energikrav vilket medför att elanvändningen per 

hushåll minskar, däremot ökar antalet bostäder vilket får effekten att elanvändningen kan 

ses som konstant.  

En ökad elanvändning kan däremot förekomma i form av andra laster som ansluts till 

elnätet. I framtiden kommer det bli mer aktuellt med elbilar eftersom regeringen har som 

mål att innan år 2030 ska Sveriges totala fordonsflotta vara fossilfri. Detta medför i högre 

belastningar på elnätet då stora delar av befolkningen behöver ladda sina bilar.  

Även elintensiva industrier utgör en stor del av den totala lasten i elnätet och hur framtiden 

ser ut med utbyggnader, nyetableringar eller till och med nedläggningar är svårt att säga. 

Är nedläggningar aktuella i framtiden blir behovet av batterilagret mindre och vise versa.  

5.2 Fjärrvärmeanslutning av färjor 

Med dagens teknik finns möjligheten att ansluta färjorna till det lokala fjärrvärmenätet. Ett 

exempel på detta finns i Stockholm där en restaurangbåt vid namn ”Mälardrottningen 

Hotell och Restaurang” har kopplats in på fjärrvärmenätet via en så kallad 

fartygsanslutning. Fjärrvärme dras fram till kajen där en specialanpassad koppling ansluter 

båten. Anslutningen är enkel teknik och besättningen kan själva reglera till- och 

frånkopplingen [47]. 
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Ett annat exempel är passagerafärjan Stena Danica som ägs av Stena Line som ligger 

förtöjd i Göteborgs hamn. I dagsläget är den elansluten men en förstudie kring anslutning 

av fjärrvärme pågår i skrivandets stund. Den nya anslutningen kommer att provköras 

hösten 2013.  

På färjan används ånga för uppvärmning av olika system. Ångan produceras med en 

oljepanna samt med värmen från dieselmotorernas rökgaser. De flesta av färjans förbrukare 

som värms av de två varmvattenkretsar i fartyget har i dagsläget ett temperaturbehov på 

över 70 grader. Dock kräver uppvärmningssystemen av publika- och personalutrymmen på 

färjan en temperatur på cirka 70 grader, vilket innebär att fjärrvärme kan försörja denna.  

Målet med Stena Lines förstudie är att undersöka de miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna för ett system dimensionerat för 1,8 MW. 

Att färjorna ansluts till fjärrvärmenätet och tillgodoser sitt värmebehov och kanske även 

sitt kylbehov genom fjärrkyla i framtiden reducerar elbehovet. Kylbehovet under 

sommaren utgör större effektbehov än värmebehovet vintertid, och båda står för en stor del 

av det totala effektbehovet, uppemot 50 % [48]. Det innebär att en eventuell anslutning till 

fjärrvärmenätet kan ersätta en del av batterilagret och både kostnad och storlek för lagret 

kan hållas nere. Det normala på färjorna i Ystad är att ånga eller het olja leds upp till 

fläktrummen. Där värms luften upp för att sedan distribueras vidare ut till utrymmena. I 

detta fall skulle det vara fullt möjligt att via en värmeväxlare överföra värmen från 

fjärrvärmenätet till färjornas luftkonditioneringssystem.  

5.3 Uppgradering av värmeverk 

Fjärrvärmeproduktionen i Ystad kommun är uppdelad i olika produktionsanläggningar och 

den totala tillförda installerade effekten år 2011 uppgick till 70 MW, varav 55 MW utgörs 

av panncentralen, Anoden. Den består av fyra stycken biobränsleanläggningar, en 

anläggning för gas samt två stycken oljeanläggningar vid spetslastbehov. 

Produktionsanläggningarna i Ystad benämns värmeverk vilket betyder att endast värme 

produceras i form av lågtryckt hetvatten som leds ut i fjärrvärmenätet. På grund av det låga 

trycket kan ingen el utvinnas. En mer avancerad anläggning är ett kraftvärmeverk där både 

värme och el utvinns. 

För att undvika att abonnera på en högre effekt från E.ON vid ökad elanvändning måste 

den inhemska elproduktionen öka. För att utvinna el från dagens anläggning måste 

värmeverket konverteras till ett kraftvärmeverk vilket kräver omfattande ombyggnationer.  

I dagsläget finns heller inga planer på att bygga någon ny anläggning eftersom kostnaden 

blir för stor i jämförelse med inkomsterna. En uppskattad kostnad för en nyinvestering i ett 

biobränsleeldat kraftvärmeverk uppgår till 20-40 kkr./kW, el. Med tanke på att två av de 

fyra biobränsleanläggningarna vid Anoden, P96 och P94, togs i drift under år 2007 är en 

eventuell konvertering ingenting som kommer vara aktuellt inom den närmsta tiden [49], 

[50].  
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5.4 Vindkraft 

De svenska politikerna tog år 2009 fram en planeringsram för vindkraft. Denna innebär att 

det ska finnas förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad på 30 TWh varav 10 TWh till 

havs år 2020 [51]. För att nå detta mål krävs en snabb utbyggnadstakt eftersom vindkraften 

år 2012 producerade cirka 7,2 TWh el.  

Inom Ystad Energi AB:s nätområde finns nio stycken vindkraftverk med en total 

installerad effekt på 9,2 MW. Storleken på dessa verk varierar från 500 kW upp till 2,3 

MW och producerade år 2011 sammanlagt 17 712 MWh el [52], [53]. 

Alla kommuner i Sverige ska ta fram en översiktsplan där bl.a. lämpliga områden för en 

vindkraftsutbyggnad märks ut. Dessa är tänkta att underlätta kommunernas beslutstagande 

samt ge upplysningar till allmänheten men även vägleda exploatörer som i ett tidigt skede 

kan avgöra om området är lönsamt att gå vidare med. 

Ystad energi har i sin översiktsplan tagit fram två lämpliga områden för en framtida 

utbyggnad av vindkraften. Ett av områdena är Sövestad där 3-5 verk får plats. Den 

rekommenderade höjden är i detta område endast 100 meter eftersom påverkan av 

landskapsbilden inte ska bli för hög. Det andra området är Glemmingebro – Södra 

Spjutstorp där det också finns plats för 3-5 verk och en rekommenderad höjd på maximalt 

150 meter [54]. En uppskattning av effekten som kan komma att installeras i dessa 

områden är i Sövestad cirka 3-5 MW och i Glemmingebro- Södra Spjutorp 6-15 MW. 

5.5 Lastvakt 

Även ett ”nollalternativ” kan vara aktuellt att se över. Här är ingen utökad elproduktion i 

kommunen aktuell eller andra åtgärder för att få ner energianvändningen på färjan som 

tidigare beskrivits. Alternativet innebär installation av en så kallad lastvakt i anknytning till 

landanslutningen. Denna ska momentant läsa av effekten som dras av de anslutna färjorna 

och samtidigt vara synkroniserad med Ystad Energi AB:s totala effektbehov.  

När den totala effekten närmar sig den kritiska nivån vad gäller den abonnerade effekten 

ska den varna och därefter koppla bort landanslutningen för att undvika den höga 

straffavgiften. Därefter får färjorna starta upp sina egna dieselgeneratorer för att fortsätta 

tillgodose sina behov.  

Lastvaktsalternativet är intressant eftersom den kritiska effektnivån uppkommer cirka 8 

ggr/år och är ett betydligt billigare alternativ. Nackdelarna är att ingen utökad 

effektanvändning kan ske då begränsningen på 50 MW fortfarande är densamma. 
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6. Ekonomi 

6.1 Utgifter 

6.1.1 Investering av batterilager 

Den ungefärliga anläggningskostnaden är svår att fastställa på grund av anläggningens 

storlek. I samråd med tillverkarna har en specifik kostnad satts till 18 miljoner kr/modul. 

Hela anläggningen som består av 14 moduler skulle då kosta 252 miljoner kr. Priset avser 

endast de ingående komponenterna. Kostnaden för byggnad, frakt, konstruktion m.m. är 

inte angivet [55].    

6.2 Besparingar och intäkter 

6.2.1 Elnätsutgifter 

Om ett energilager ansluts till hamnen kommer det innebära att elnätet inte behöver 

förstärkas med hänsyn tagen till transformatorstationen i Tomelilla vars dimensionerade 

effekt skulle ha överskridits. Det medför även att en förhöjd abonnemangsavgift mot E.ON 

undviks .  

6.2.1.1 Transformatorstationskostnad 

Kostnaden för att uppgradera transformatorstationen i Tomelilla, inklusive 

anläggningskostnad, elnätförstärkningar och komponentkostnader beräknas uppgår till 

cirka 30 miljoner kr [57].  

6.2.1.2 Abonnemangsavgift 

Ystad Energi AB abonnerar årligen på 50 MW från det överliggande nätet som ägs av 

E.ON. Från och med 2013-01-01 ser E.ON Elnät AB:s prismodell ut enligt tabell 8. I en 

näteffekttariff ingår en fast avgift, en abonnemangsavgift som avser det abonnerade 

effektbehovet samt en avgift för den elöverföring som sker under ett år. 

  Tabell 8. Näteffekttariff 

Abonnemang N50L Enhet 

Fast avgift 50 kkr/år 

Abonnemangsavgift     

– Helår 89 kr/kW, år 

– Tillägg vintervardag 209 kr/kW, år 

– Överuttag helår 178 kr/kW, år 

– Överuttag tillägg 314 kr/kW, år 

Elöverföring 3,5 öre/kWh, år 

Den årliga kostnaden för den abonnerade effekten uppgår till 298 000 kr/MW. Det finns nu 

två scenarion, ett med batterilager och ett utan. Vid installation av batterilagret hålls 
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abonnemangsavgiften nere eftersom effekten begränsas i nätet. Effekten för detta alternativ 

beräknas bli 50 MW, alltså oförändrat mot tidigare. Abonnemangskostnaden blir här: 

                               (ekv. 11) 

Om inte något batterilager installeras så beräknas det nya abonnemanget till 53 MW och 

således blir den nya kostnaden: 

                                (ekv. 12) 

Besparingen blir: 

                                        (ekv. 13) 

Den fasta avgiften för abonnemangen samt elöverföringskostnaden är densamma för de 

båda alternativen eftersom den sammanlagda energimängden är oförändrad. Dessa 

kostnader kommer att kvittas mot varandra.  

Skulle den abonnerade effekten överskridas med 1 MW under en timme någon gång under 

året innebär det en straffavgift på 178 000 kr. Sker överuttaget på en vintervardag 

tillkommer en kostnad på 314 000 kr och den totala straffavgiften uppgår till 492 000 kr. 

Händer detta kan därefter motsvarande överuttag göras under året utan att drabbas av 

ytterligare straffavgifter [56].   

6.2.2 Spotprisvariation 

Som figur 37 under avsnittet 4.4.2 Balanskraft visar, varierar spotpriset på el under ett 

dygn. För att bestämma den genomsnittliga differensen mellan dags- och nattpriset har 

statistik för år 2012 tagits fram och analyserats.  

Under urladdningstiden, kl. 07:00-11:45 har det genomsnittliga spotpriset satts till 348,8 

kr/MWh och mellan kl. 23:00-05:45 när batterilagret laddas uppgick det genomsnittliga 

spotpriset till 238,2 kr/MWh. Medeldifferensen beräknas enligt följande:  

                                     (ekv. 14) 

Under år 2012 var spotprisdifferensen mellan natt och dag under ovanstående tidpunkter i 

genomsnitt 110,6 kr/MWh. Den årliga energimängd som batterilagret lagrar och kan 

tillföra elnätet uppgår till 4,38 GWh/år och med en totalverkningsgrad på 95 % blir den 

årliga vinsten följande: 

                                           (ekv. 15) 
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7. Slutsatser 

Framtagandet av dimensioneringsunderlaget, som ligger i grund för batterilagrets storlek, 

gjordes genom att studera Ystads högsta dygnseffektbehov samt landanslutningens 

maximala effektbehov. Färjornas tidschema har undersökts för att ta reda på när den högsta 

effektanvändningen inträffar. På grund av bristande detaljerad information angående det 

befintliga elnätets- och färjornas exakta effektanvändning under ett år bör en mer ingående 

elektrisk analys göras för att säkerställa batterilagrets storlek.   

Utifrån undersökningen av effektbehovet i Ystad krävs ett storskaligt batterilager för att 

upprätthålla ett jämnare effektflöde i elnätet samt undvika utbyggnadskostnaderna av den 

befintliga transformatorstationen som förser hela Ystad med energi. Ett batterilager av 

denna storlek kommer uppta en stor yta vilket gör det svårt att hitta en lämplig placering, 

främst inom hamnområdet. Vart den slutgiltiga placeringen blir är en uppgörelse mellan 

inblandande parter och kommunen.  

Leveransen sker i form av moduler som är placerade i containrar. Lösningen är enkel och 

gör hela anläggningen mobil. Huruvida om det är den billigaste lösningen eller inte i 

jämförelse med att bygga in modulerna i en byggnad kräver vidare undersökning. 

   Tabell 9. Batterilagrets märkdata. 

Batterilager   

Urladdningseffekt [MW] 4,2 

Urladdningstid [h] 3 

Nyttig energi [MWh] 12 

Livslängd [år] 10 

Batteriteknik Li-jon 

Anläggningsyta [m
2
] 750 

  

Ett batterilager i samband med en landanslutning har flera fördelar. Huvudanvändningen är 

att jämna ut effektflödet som bidrar till ett effektivt och stabilt elnät utifrån driftsynpunkt. 

Frekvensomriktarna i batterilagret samt i landanslutningen kommer kunna tillföra eller 

bortföra reaktiv effekt för att styra spänningen och upprätthålla en förbättrad elkvalitét. En 

fristående faskompenseringsutrustning är därför inte nödvändig men det kräver ytterligare 

mätningar och undersökningar för att säkerställa dess ändamålsenlighet som inte har 

utförts.  

Den kommer att laddas nattetid under låglasttimmarna och leverera energin när 

effektbehovet är som högst mitt på dagen. Lagret kommer därför spela en stor roll för att 

stabilisera nätet, dels genom effektutjämning av oregelbundna laster samt oregelbunden 

elproduktion från exempelvis vindkraft. Med dagens installerade vindkraft samt framtida 

anslutningar som är nämnda i översiktsplanen kommer batterilagret även jämna ut 
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produktionen. Det ger än högre utnyttjandegrad av förnybara energikällor som kan 

användas lokalt i Ystads elnät i en allt större utsträckning. 

Den ekonomiska besparing som görs är minskade nättariffer mot överliggande elnät samt 

investeringskostnaden av utbyggnaden av den matande transformatorstationen. Till följd av 

batterilagrets storlek kommer den totala investeringskostnaden att bli mycket stor i 

jämförelse med besparingarna. Med tanke på batterilagrets relativt korta livslängd är det 

svårt att se någon lönsamhet i dagsläget.  

En annan fördel är att utnyttja spotprisvariationerna som varierar från natt till dag.  Där 

finns en potentiell inkomstkälla eftersom det i genomsnitt skiljer ett par ören per kWh 

mellan natt och dag. Beroende på ägandeform kommer detta att appliceras men 

ägandeformen är inget som har fastställt.  

Att döma av batterilagrets storlek och vad en ungefärlig investeringskostnad uppskattats är 

det idag inte ekonomiskt lönsamt att genomföra projektet. Tekniken finns tillgänglig och i 

takt med reducerade batteripriser, ökade spotprisvariationer eller nyutvecklade 

affärsmodeller kan det bli aktuellt att genomföra den undersökta åtgärden i framtiden.  
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8. Diskussion 

Matande transformator från Tomelilla begränsar effekten till Ystad kommun. Det har 

tidigare förts diskussioner om en eventuell utbyggnad av elnätet, vilket skulle lösa 

problemet med effektbrist i Ystad. En annan tänkbar lösning är att transformatorn i 

Tomelilla ersätts med en större eftersom den är en flaskhals i elöverföringen. Om Ystad 

Energi AB kräver ett högre abonnemang får de själva stå för kostnaden av 

transformatorutbyggnaden. Däremot om de klarar att hålla effektanvändningen konstant 

tills transformatorn måste bytas ut på grund av ålder och tekniska skäl är det E.ON som 

står för utbyggnaden av transformatorn. En större enhet kommer förmodligen installeras 

för att E.ON ska kunna debitera mer för en ökad elöverföring till Ystad kommun. Så om 

det finns möjlighet att skjuta investeringen framåt i tiden och vidta andra åtgärder för att 

hålla nere effektbehovet kan problemet lösa sig i och med att E.ON uppgraderar 

transformatorn. 

Landanslutningen i Ystad hamn är en stor miljönytta främst koldioxidutsläppen från 

färjorna har reducerats kraftigt tack vare att Sveriges elproduktion i genomsnitt har låga 

koldioxidutsläpp. Denna typ av lösning kommer att implementeras i många hamnar runt 

om i världen och i takt med att andelen förnybar energi ökar, så ökar även miljövinsten. I 

de länder där elektriciteten framställs av kol och olja är det ingen större miljövinst och de 

behöver ställa om deras energisystem innan de är redo för denna typ av energilösningar. 

Valet av batteriteknik stod emellan Natrium-Svavel och Litium-jon. Efter undersökning av 

de båda teknikerna var valet enkelt. Det finns en brytningspunkt på tre timmar, över tre 

timmar blir Natrium-Svavel mer kostnadseffektivt och under tre timmar Litium-jon. 

Natrium-Svavel har som standard en urladdningstid på 7,2 timmar. Det är ett relativt stort 

glapp och Litium-jon passade bättre för just detta ändamål. 

Placeringen av batterilager är en komplex fråga och är något som får fastställas vid 

eventuell byggnation. Utrymmet i hamnen är begränsat och lagret tar upp en stor yta. För 

att kunna välja plats krävs rådgivning från både Ystad Energi AB och Ystad logistic AB. 

Det krävs dessutom troligtvis en omfattande miljökonsekvensbeskrivning och flera 

myndigheter har troligtvis synpunkter på lagrets placering och utformning. Det är något 

projektgruppen inte valt att gå vidare med utan får diskuteras i samråd med berörda om 

projektet blir av. 

Ägandeformen är ytterligare en komplex fråga och batterilagret utgör en del fördelar 

beroende på vem som äger lagret. Om Ystad Energi AB står som ägare av lagret finns det 

ingen möjlighet att använda lagret på balans- och spotprismarknaden. Enligt ellagen får 

inte ett och samma företag både handla med el och distribuera el vilket innebär minskade 

intäkter. Att handla på balans- och spotmarknaden är intressant i dagsläget eftersom 

prisvariation är relativt stor över dygnet. I framtiden med det moderna elnätet och 

integrering av batterilager och tidsstyrd elektrisk utrustning som startar när spotpriset är 

lågt leder till lägre spotprisvariation över dygnet och intresset för denna typ av handel 

minskar. Detta ligger troligtvis längre fram i tiden och inget som påverkar detta projekt. 
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För att ett batterilager av denna dimension ska bli lönsamt måste det användas fler timmar 

än de få timmar som effektanvändningen i dagsläget överskrider den abonnerade effekten. 

Lagret kommer inte att utgöra några större nytta under sommarmånader mer än 

effektutjämning. Prisutvecklingen för batterier är avtagande och projektet kan bli lönsamt i 

framtiden. Projektgruppen anade redan i projektets förstudie att det inte fanns någon 

lönsamt i projektet men valde ändå att genomföra det. Anledningen till det var att tekniken 

är spännande och kommer få en betydande roll i framtidens energisystem. Även om det 

inte är lönsamt i denna tillämpning finns det andra användningsområden där lönsamheten 

är större. 

På grund av den bristande lönsamheten har projektgruppen vidgat sig och tittat på 

alternativa åtgärder för att lösa problemet med effektbrist i Ystad kommun. Ett alternativ är 

att installera mer vindkraft på lokalnätsnivå men på grund av den oförutsägbara 

elproduktionen från vindkraft är det inte säkert att det löser problemet. Annat exempel på 

åtgärd är en lastvakt, vilket kanske är det mest ekonomiska lösningen. De få gånger som 

effekten närmar sig abonnerad effekt skrivs ett avtal med rederierna att det inte finns någon 

möjligt att använda sig av landanslutningen utan att de får använda sig av 

dieselgeneratorerna ombord.  

Projektgruppen har även överskådligt tittat på trenderna i Ystad kommun gällande 

industrier, befolkningsmängd och liknande. Det har varit svårt att fastställa hur 

effektanvändningen kommer att se ut i framtiden. Det finns en elintensiv industri i Ystad 

kommun som är verksam inom plastindustrin. Om den skulle läggas ner är det möjligt att 

det inte krävs någon åtgärd, samtidigt som det är svårt att veta om någon ny industri 

etablerar sig i kommunen. Ökad befolkningsmängd och mer elektrisk utrustning och 

framförallt elbilar kan komma att öka elanvändning. Samtidigt finns det hela tiden mål om 

att bli energieffektivare och eftersom Sveriges elanvändning varit relativt konstant de 

senaste 20 åren. 

Slutsatsen är att det är en spännande teknik och kan bidra till ett jämnare effektflöde i 

elnätet men i dagsläget är batterierna för dyra för att projektet ska bli lönsamt. Det finns 

andra åtgärder som löser problemet som båda är mindre tidskrävande och billigare.   
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