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The ability to store energy becomes even more important as the proportion of
intermittent and local energy production increases. The growing electric car
industry is dependent on batteries and because of this, battery storage
technologies are emerging rapidly.
This project analyses how a real estate company can take advantages of a battery
storage installed in office buildings equipped with a photovoltaic system. The
results are based on simulations on two test facilities where three saving
opportunities were analysed. These opportunities are; peak shaving, transfer
charge and store surplus from the photovoltaic system. A local battery storage
combined with a smart control software can facilitate an opportunity for actors to
capitalize on the varying electricity prices.
This study shows that one of the main issues with battery storage is how to
formulate a strategy around charge and discharge of the battery. The challenge is
to find a balance between having enough energy stored to enable peak shaving and
to be prepared to store potential surplus energy. The electricity surplus is generally
higher during weekends due to less activity in office buildings, which means that a
battery storage with higher capacity is required during weekends in comparison to
workdays.
This study’s net present value calculation over the time of 15 years, with a 5 %
discount rate and assumed 3 % increase of electricity price and peak cost, indicates
that the investment cost of a battery storage needs to decrease by 50 % to become
financially sustainable.
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Sammanfattning
Solceller har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. Mellan åren 2012-2014
fördubblades mängden installerad effekt i Sverige och kraftslaget fortsätter att öka sin
andel i det Svenska elnätet. I och med en ökad mängd intermittenta kraftslag så som
solceller ökar också behovet av att lagra energin när den produceras för att använda den
då produktionen uteblir. Batterilagring är en ny teknik som möjliggör att lagra energin
lokalt där produktionen finns, exempelvis från solceller på taken av en fastighet.
Fastighetsbolaget Vasakronan AB har sedan några år tillbaka satsat på solceller där
många av deras fastigheter försetts med solcellsanläggningar. Även om fastigheterna
använder merparten av den el som solcellsanläggningarna producerar så finns det på
flera fastigheter tidvis högre elproduktion än elbehov, vilket innebär att det finns ett
överskott på el som då levereras ut på nätet. De senaste åren har Vasakronans fasta
elnätskostnader ökat. Elnätskostnaden består ofta av en abonnemangskostnad, avgifter
för elöverföring samt det som kallas månadseffektavgift. Månadseffektavgiften bestäms
av den högsta medeleffekt som levereras till fastigheten under en månad. Genom att
kapa dessa effekttoppar är det således möjligt att sänka sin elnätsavgift.
Med den nya batterilagringstekniken såg Vasakronan en möjlighet att kapa effekttoppar
och dessutom kunna ladda batterilagret med elöverskottet från fastigheten. Därför
beslutades det i slutet av år 2016 att testa denna teknik genom att köpa in ett batterilager
som installerades på en solcellsförsedd fastighet i centrala Uppsala. Syftet med detta
examensarbete är att studera möjligheterna med tekniken batterilager kopplade till
Vasakronans verksamheter. Målet med examensarbetet är att, utifrån de tekniska- och
ekonomiska möjligheterna, ge Vasakronan en helhetsbild av tekniken samt ge
rekommendationer för framtida investeringar.
Studiens resultat baseras på en simuleringsmodell som konstruerats på timvis data från
två fastigheter samt på erfarenheter som erhållits genom att studera driften av
batterilagret som installerats. Modellen har konstruerats för att ge den maximala
besparingen som kan återfås av ett batterilager genom smart styrning av i- och
urladdning. Resultatet visar att det är svårt att hitta den optimala styrstrategin då den
beror på en rad olika parametrar, där exempelvis väder och klimat är svåra att förutsäga.
Studien visar även att styrstrategin är byggnadsspecifik vilket i praktiken innebär att det
vid installation av ett batterilager krävs en analys av fastighetens lastkurva för att hitta
de nivåer för i- och urladdning som ger maximal besparing. Vid dimensioneringen av
batterilagret finns ett antal viktiga parametrar att ta hänsyn till. På en solcellsförsedd
kontorsfastighet där kylbehovet försörjs av en eldriven kylmaskin är det stora skillnader
på elbehovet på vardagar då aktiviteten är stor i fastigheten jämfört med helgerna. Detta
innebär att elöverskottet från fastigheten är betydligt större soliga helgdagar än soliga
vardagar. För att kunna ta tillvara på den energimängd som skapas på helgerna krävs
därför ett batteri med god iladdningseffekt samt högre energikapacitet än vad som krävs

under vardagarna. God urladdningseffekt och hög energikapacitet är i sin tur viktigt för
att kunna kapa effekttoppar. Datan från de två fallen visar att effekttopparna ofta har en
varaktighet över en hel arbetsdag. För att kunna kapa dessa toppar krävs det att
batterilagret kan leverera effekt under flera timmar på en dag, vilket medför att höga
energimängder krävs.
Det ekonomiska resultatet av ett batterilager är starkt beroende av elprisutvecklingen i
framtiden. I dagsläget är inköpskostnaden av ett batterilager för högt i relation till
elpriset för att tekniken ska vara ekonomiskt lönsam. Den uppskattade inköpskostnaden
för batterilagret som gav högst besparing i studien är 212 000 SEK exklusive moms.
Med dagens elpris är den simulerade högsta besparingen 7100 SEK samt 8200 SEK för
de två fastigheterna år 2017. Resultatet från nuvärdesberäkningarna med 5 %
kalkylränta på de två fastigheterna är att batterilagret är lönsamt om
investeringskostnaden inte är större än 84 500 SEK samt 98 200 SEK. I beräkningarna
har en elnät- och elprisökning med 3 % per år under den förväntade livslängden av ett
batterilager på 15 år använts. Motsvarande resultat vid en elnät- och elprisökning på 6%
är 98 100 SEK samt 114 700 SEK.
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1. Inledning
I och med den ökande mängden intermittent kraft i vårt elnät, ökar också behovet av att
lagra energi (Svenska Kraftnät, 2016a). På systemnivå finns redan vattenkraften där
vattenkraftsdammar används som säsongslager mellan sommar och vinter (Widegren,
2016). Utöver säsongslagring används även vattenkraften som reglerkraft då produktionen
från intermittenta källor uteblir. För lagring kortare tider finns exempelvis pumpkraft där
vatten pumpas från en lägre till en högre reservoar för att när det sedan behövs el släppas
tillbaka, via turbiner som producerar el, till den undre reservoaren igen (Salevid, 2013).
Tack vare en snabb teknik- och kostnadsutveckling har nu även elektriska batterilager fått
en ökad uppmärksamhet inom segmentet för kortvarig energilagring (Widegren, 2016).
På systemnivå kan batterilager användas till en rad olika nyttor, som exempelvis
frekvensreglering och som reservkraft då energin inte räcker till eller vid avbrott i nätet
(Widegren, 2016). Ett storskaligt energilager på 10 MW installerades exempelvis i
nederländska Vlissingen år 2016 i syfte att aggera som effektreserv på elnätet (AES Energy
Storage, 2016). På de flesta elmarknader får ett batterilager dock störst nytta för
slutanvändaren om det placeras bakom elmätaren i en fastighet (Widegren, 2016). Förutom
att öka användningen av egenproducerad el kan lagret här även användas för att utnyttja
prisskillnader på dygnsbasis samt täcka fastighetens effekttoppar.
Sveriges energisystem har de senaste decenierna genomgått stora förändringar. På 90-talets
början stod vatten- och kärnkraften för 95 % av Sveriges elproduktion (Energimyndigheten,
2014). År 2011 var dessa kraftslags bidrag 85 % tack vare att andra produktionsslag ökat
sin andel (Lindahl, 2016). Solceller är ett av produktionsslagen som de senaste åren ökat
kraftigt (ibid). Mellan åren 2012- 2014 dubblerades andelen installerad effekt i Sverige
varje år och mellan år 2014-2015 var ökningen 31 % (ibid). År 2015 installerades totalt
47,4 MWp och den totala mängden installerad effekt vid årets slut uppgick till 126,8 MWp
(ibid). Solcellsproduktionen stod år 2015 för 0,08 % av Sveriges totala elkonsumtion (ibid).
En aktör som bidragit till den snabba utvecklingen av solceller är fastighetsbolaget
Vasakronan som i slutet av år 2016 hade installerat solceller på sina fastigheter med en total
effekt på 2,7 MWp. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Företaget har ett utbrett hållbarhetsarbete
där stort fokus läggs på att hitta nya innovativa energilösningar. Arbetet har gett goda
resultat och sedan år 2009 har bolaget mer än halverat sin användning av köpt
fastighetsenergi. Solceller har blivit en viktig del i detta arbete och företaget har de senaste
åren investerat i en rad anläggningar på sina fastigheter. Som ett led i innovationsarbetet
mot nya lösningar och i samspel med solcellsarbetet valde Vasakronan att år 2016 installera
ett batterilager i en fastighet med solceller i centrala Uppsala. Tanken med batterilagret var,
utöver att öka sin självförsörjandegrad av solcellsel också att använda batterilagret för att
kapa fastighetens effekttoppar, som debiteras högt av elbolagen, samt utnyttja prisskillnader
i elnätet på dygnsbasis.
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1.1 Syfte
Ändamålet med detta examensarbete är att undersöka tekniken batterilager för
användningsområden kopplade till Vasakronans verksamheter. Tekniken utvärderas
utifrån tekniska och ekonomiska perspektiv kopplade till Vasakronans elnätskostnader i
kontorsfastigheter med solcellsanläggningar.
Examensarbetet syftar till att:
▪
▪
▪
▪

undersöka driften av det installerade batterilagret
utvärdera hur ett batterilager kan sänka effekttopparna av inköpt el till de
studerade fastigheterna
utvärdera hur ett batterilager tar/kan ta tillvara på el från solcellerna på de
studerade fastigheterna
utvärdera den ekonomiska lönsamheten av batterilager på de studerade
fastigheterna.

Målet med examensarbetet är att ge Vasakronan en helhetsbild av batterilager i de
undersökta fastigheterna samt att ge rekommendationer för framtida investeringar.

1.2 Undersökningsfrågor:
Nyttan med batterilager utvärderas genom fallstudier på två av Vasakronans fastigheter
i Uppsala och utgår från följande undersökningsfrågor:
▪
▪
▪
▪
▪

Hur väl klarar ett batterilager av en viss storlek att täcka effekttopparna?
Hur ser lönsamhetskalkylen ut för batterilagret?
Om tekniken inte är lönsam idag. Vad krävs för att denna ska vara lönsam?
När infinner sig effekttopparna och hur optimeras laddningen av batterilagren så
att den primärt sker då det finns överskottsenergi från solcellsanläggningen?
Till vilken grad kan ett batterilager ta tillvara på överskottselen från
solcellsproduktionen?

1.3 Avgränsningar
I studien har batterilagret antagits ha samma kapacitet under hela sin livstid.
Livslängden på lagren som använts antas vara 15 år utan någon degenerering av dess
kapacitet. Studien utgår från att endast studera batterilager av typen litium-jon. Eftersom
batterilager är en relativt ny teknik har vissa funktioner antagits möjliga utan att
praktiskt verifiera dessa. I simuleringarna som ligger till grund för arbetets resultat har
det antagits att i- och urladdning av batterilagret sker utan några förluster. Fördelar
kopplade till variationen i elpriset (spotpriset) har inte berörts i denna studie. I de
ekonomiska beräkningarna har det antagits att Vasakronan inte får betalt för den
överskottsel som levereras ut på elnätet.
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1.4 Disposition
I avsnittet bakgrund presenteras tekniken, kostnader kopplade till denna samt elprisets
olika delar övergripande. Därefter beskrivs studiens huvudfall, Vasakronans fastighet
Svalan, utifrån tekniska faktorer kopplade till fastighetens elproduktion och
elförbrukning. I metodavsnittet redogörs för hur studiens simuleringsprogram skapats
samt vilka parametrar som använts. Här utförs även en diskussion av begränsningarna
med studiens metod. Resultatavsnittet består av ett teoretiskt resultat från respektive
besparingskategori, ett antal simuleringsfall och slutligen en känslighetsanalys där
elpriset varierats för att bedöma lönsamheten i olika framtida scenarier. I diskussionsoch resultatavsnittet belyses viktiga aspekter kring teknikens möjligheter och brister.
Slutligen ges en rekommendation inför framtida investeringsbeslut kopplade till
batterilagring.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras först information kring batterilagers uppbyggnad, faktorer
kopplade till dess livslängd samt prisprognoser för tekniken i framtiden. Därefter
beskrivs elmarknaden, framtidsprognoser för elpriset samt vilka bidrag och stöd som
finns kopplade till batterilager och solceller. Till sist beskrivs data för fastigheten
Svalan samt driftexempel från batterilagret som installerats i byggnaden.

2.1 Batterilager
Enligt Warner (2015) är ett batterilager av typen litium-jon ett system bestående av en
rad sammanlänkande komponenter. Kärnan består av ett antal litium-jon battericeller
som kopplas ihop i serie eller parallellt beroende på batterilagrets applikationsområde.
Till cellerna kopplas batteriets styrsystem (Battery Management System - BMS) som
kontrollerar batteriets funktioner och processer. BMS-systemet består ofta av en
styrenhet samt ett antal givare som monteras direkt på modulerna av celler för att mäta
exempelvis; spänning, temperatur (ofta kallat voltage temperature monitor board- VTM)
och batteristatus. Eftersom battericellerna blir varma vid i- och urladdning krävs någon
form av kylsystem. Exempelvis kan ett aktivt kontrollerat vätskekylsystem användas,
där vätska leds förbi och kyler de varma komponenterna i lagret. För att lagret ska
kunna kontrolleras finns en del småelektronik som exempelvis switchar för att kunna
bryta strömflödet och till sist finns en likriktare/växelriktare för att göra om strömmen
som kommer in till lagret från växelspänning (AC) till likspänning (DC) och tvärtom,
från DC till AC, då batterilagret laddas ur.
För att ett batterilager ska kunna laddas med hjälp av solcellselen och användas för att
kunna styra fastighetens elkonsumtion krävs det att fastighetens hela elkonsumtion mäts
momentant av en strömmätare som monteras vid inkommande elanslutning innanför
elmätaren. Uppkommer en topp kan batterilagret eventuellt täcka upp för denna och om
mätaren visar ett negativt värde finns en överproduktion från solcellerna som ska, om
möjligt, ladda batterilagret.

2.2 Litium-jon-batterier
I boken ”Nanotechnology for lithium-Ion Batteries” (Abu-Lebdeh & Davidson, 2013,
ss. 1-20) anges bly-syra, nickel-kadmium, nickel-metall och litium-jon som de fyra
vanligaste batteriteknikerna som slagit igenom kommersiellt. Av dessa är litium-jonbatterierna överlägsna både vad det gäller högst energidensitet och högst antal
livscykler.
Utvecklingen av litium-jon-batterier startade på allvar under 1980-talet i och med
utvecklingen av portabla teknikprodukter så som videokameror och mobiltelefoner, där
batteriets vikt i relation till energimängd på batteriet var viktiga framgångsfaktorer för
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tekniken (Yoshino, 2014). 1991 kommersialiserades de första litium-jon-batterierna och
tekniken finns i dag i många teknikprodukter och även i elbilar (ibid).

2.3 Livslängd
En av de viktigaste faktorerna för ett batteri är dess livslängd. Livslängden skiljer sig åt
bland annat beroende på vilken kemisk sammansättning de olika tillverkarna använder
sig av samt deras tillverkningsprocesser. Batterifabrikörer anger ofta antal cykler som
batteriet klarar av. Generellt definieras en cykel som när hela batteriets användbara
kapacitet har laddats upp och sedan laddats ur en gång (Warner, 2015). En cykel kan
exempelvis vara en full iladdning och sedan en full urladdning, men en cykel kan också
vara två halva ur- och iladdningar. De flesta litiumbaserade batterier behöver inte fulla
i- och urladdningscykler för att bibehålla livslängden (de har ingen så kallad
minneseffekt). Vid diskussioner angående livslängd brukar man diskutera kring
termerna Depth of Discharge (DOD) som anger den andel av batteriets totala kapacitet
som är urladdat, och State of Charge (SOC) som är den mängd energi i procent som
finns laddat i batteriet (SOC = 1 - DOD).
I artikeln ”How to Prolong Lithium-based Batteries” (Battery University, 2017) anges
DOD som en av de största anledningarna till ett batteris livslängd. Ju mindre del av
batteriets totala kapacitet som används (högre DOD), desto längre livslängd får
batteriet. Om lägre laddspänning används ökar antalet laddcykler. En sänkning av
laddspänningen innebär dock en sänkning av batteriets användbara kapacitet. Batteriets
omgivande temperatur och temperaturerna som batteriet uppnår vid laddning är även det
viktiga komponenter för livslängden. Enligt Joel Strand 1 påverkas livslängden också av
det som kallas för kalendarisk degenerering, det vill säga kapacitetsförändringar på
grund av ålder. Detta är dock beroende av olika tillverkares batterisammansättningar
samt tillverkningsprocesser varvid det är svårt att säga någonting generellt.
Vissa batteritillverkare lämnar en garanti som omfattar ett antal år. Villkoren för
garantin är inte alltid noga specificerad. Undantaget är garantin på Teslas produkt
Powerwall 2, där företaget lovar att 80 % av den användbara kapaciteten vid
inköpstillfället ska finnas kvar i batteriet efter 10 års drift där laddning sker endast från
solcellsöverskottet på fastigheten (Tesla, 2017a).

Joel Strand, Development engineer Swedish Box of Energy AB, mailkonversationer mellan 24 januari –
29 maj 2017.
1
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2.4 Försäljningspriser
Nedan presenteras specifikationerna för Teslas Powerwall 2 samt Swedish Box of
Energys batterilager Medium. Teslas Powerwall 2 är det batterilager som har bedömts
ha bäst specifikationer till fördelaktigast pris i detta examensarbete. Produkten har dock
inte nått den svenska marknaden ännu. Box of Energys batterilager Medium är den
testanläggning som Vasakronan köpt in.
Tabell 1. Prisuppgifter för Teslas Powerwall 2 samt Box of Energys batterilager
Medium. Priserna för Powerwall 2 är uppskattade utifrån priserna för privatpersoner,
hämtade från (Tesla, 2017b) 2017-05-09, där moms på 25 % dragits av. Priserna för
Box of Energys batterilager kommer från offert daterad 2016-10-27.
Batterityp:

Tesla Powerwall 2

Energi [kWh]
Användbar energi [kWh]
Effekt iladdning [kW]
Effekt urladdning [kW]
Förväntat antal cykler
(under garantitiden)
Garanti [år]
Uppskattad kostnad inkl.
installation, exkl. moms
Kostnad [SEK]/
användbar energi [kWh]

14
13.2
5 (7 peak)
5
3200

Box of Energy
Medium 48 kWh
48
33.6
6.6
3.3
6000

10
53 000

10
284 000

4015

8452

2.5 Batteripriser
Enligt artikeln ”How Soon Can Tesla Get Battery Cell Cost Below $100 per KilowattHour” i Greentech media (Wesoff, 2016) finns analyser på att Teslas nuvarande
tillverkningskostnader är så låga som cirka $150 - $200/kWh. Det globala medelpriset,
för att tillverka ett batteripaket, är cirka $350/kWh. I artikeln beskrivs att analytikern
Ben Kallo på equity analyst firm RW Baird tror att Tesla i och med sin nya batterifabrik
Gigafactory kan nå ett pris på under $100/kWh inom en relativt snar framtid. McKinsey
har utvecklat en modell där batteripriset estimerats till $200/kWh år 2020 och
$160/kWh år 2025 (Hensley m.fl., 2012).
I artikeln ”Here´s How Electric Cars Will Cause the Next Oil Crisis” (Randall, 2016)
estimeras batterikostnaden som en tredjedel av en elbils produktionskostnader. Således
är det batterikostnaderna som till stor del driver elbilsindustrin. I artikeln estimeras
priset på ett batteripaket efter den sjunkande trenden som varit mellan åren 2010–2015
då priset gått från $1000/kWh - $350/kWh. Efter år 2015 tros priset följa den sjunkande
trenden för att år 2020 nå nivåer omkring $200/kWh. Därefter klingar den snabbt
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sjunkande trenden av en aning och år 2025 prognostiseras priset till $150-$180 per
kWh.
Mulder m.fl. (2012) anser att även om batterilager kopplade till elnätet och
solcellsanläggningar intresserar många så kommer tekniken först slå igenom då aktörer
kan spara pengar genom att investera i tekniken. I deras undersökning studerar de hur
olika prisscenarior påverkar lönsamheten med att installera en solcellsanläggning på en
vanlig villa i Europa tillsammans med ett batterilager. Studien använder sig av ett
sjunkande batteripris som fastställts av Roland Berger consulting firm, där kostnaden
för battericeller väntas sjunka från 300 EUR/kWh år 2015 till 200 EUR/kWh år 2030.
I intresseorganisationen Power Circles rapport ”Energilager i energisystemet” (Hansson
m.fl., 2014) presenteras en sammanställning av ett antal olika prognoser för bilbatterier.
Sammanställningen visar på en stor spridning i priser beroende på prognos. År 2020
visar de olika prognoserna på ett pris mellan $200 - $400/kWh för att år 2025 ligga på
nivåer mellan $180-$300/kWh.
2.5.1 Sammanfattning batteripriser
Det finns mycket som tyder på att trenden med sjunkande batteripriser kommer hålla i
sig ett tag framöver. År 2020 väntas priset på battericeller enligt Mulder m.fl (2012)
samt Hensley m.fl. (2012) bli 200 EUR/kWh vilket motsvarar cirka 1960 SEK/kWh 2.
Båda tror sedan att batteripriset kommer sjunka ytterligare, även om minskningen
klingar av en aning. I ett batterilager är det framförallt priset på själva battericellerna
som väntas minska. Hur stor del av ett batterilager som är battericeller är förstås
beroende på batterilagrets storlek, där ett större lager också består av en större mängd
battericeller i relation till den totala storleken. I elbilar brukar battericellerna vara cirka
60–70 % av det totala batteriets kostnad (Warner, 2015). Således är en fortsatt
minskning att vänta där priset kan nå, om det följer den prognosen med snabbast
prisminskning, en nära halvering från dagens nivåer inom en tio års period.

2.6 Miljöbeskrivning
I detta avsnitt kommer övergripande miljöperspektiv att presenteras kring
batterilagringstekniken dels ur några olika systemperspektiv men även med fokus på
framställningen av litium. Litium är en generell term som står för en rad olika kemiska
sammansättningar innehållande litium, där olika sammansättningar ger olika
batteriprestanda (Warner, 2015). På grund av olikheten mellan olika sammansättningar
kommer denna beskrivning inte beröra kemin i ett batterilager på detaljnivå.
Batterilagring gör det möjligt att öka självutnyttjandegraden av egenproducerad
elenergi. Med en mer lokal energiproduktion minskar behovet av att transportera elen,
där transport medför förluster. Ur den synvinkeln är det således fördelaktigt att själv
2

Enligt växelkurs 2017-06-13.
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kunna utnyttja så mycket energi som möjligt. Förlusterna i tekniken kan däremot vara
större än transportförlusterna på nätet, varvid det ur ett elnätsperspektiv kan vara en
bättre idé att istället leverera ut elen på nätet. För elnätet i sin helhet kan det även vara
bra att leverera elen på elnätet istället för att spara denna, då lasten mitt på dagen i regel
är större än på natten. Om energin levereras på nätet istället för att lagras kan det
innebära att en mindre mängd reglerkraft måste användas vid höglasttider i nätet, vilket
kan innebära lägre CO2 utsläpp. En större mängd intermittent kraft i vårt elnät kan även
leda till att vatten från vattenkraftsdammar måste spillas under vissa
högproduktionsdagar (Widén, 2010), vilket innebär energi som går förlorad.
Enligt Gruber m.fl. (2011) är litium ett grundämne som koncentrerats på vissa platser
via naturliga processer under lång tid. Det finns en begränsad mängd av ämnet i världen.
I artikeln uppskattas den globala litiumreserven till 39 miljoner ton. Det finns i tre
huvudsakliga deponier; i saltlösningar, mineraler och lerformationer. Utvinningen av
litium från saltlösningar görs ofta genom att saltlösning pumpas upp från botten till
grunda bassänger där vattnet sedan dunstas bort under kontrollerade förhållanden för att
eliminera att skadliga ämnen läcker ut, varpå litiumet kan omhändertas via processer.
Utvinningsprocessen från mineralerna och även från lerformationer sker ofta genom
pulverisering och därefter upphettning. Utvinningsprocessen från mineraler är generellt
dyr, varvid den inte är lika vanligt förekommande.
I artikeln ”The environmental impact of Li-ion batteries and the role of key parametersA review” (Peters m.fl, 2016) går författarna igenom ett antal olika livscykelanalyser på
litium-jon-batterier för att finna medelvärden på miljöpåverkan. Studien kommer fram
till att produktion av en Wh i lagringskapacitet i genomsnitt är associerad med 328 Wh i
kumulativt energibehov, vilket definieras som totala mängden energi som måste tillföras
för att skapa en produkt. Produktionen av en Wh lagringskapacitet innebär i genomsnitt
växthusgasutsläpp på 110 g CO2 ekvivalenter. Dessa siffror baseras på energibehovet
för produktion. För en livscykelanalys av batterilager finns det fler parametrar som
spelar in, exempelvis effekter och antal livscykler. Om det tas hänsyn till sådana
parametrar innebär produktionen av en Wh i genomsnitt ett kumulativt energibehov på
260 Wh och växthusgasutsläpp på 74 g CO2 ekvivalenter.
I ett bilbatteri på 20 kWh används cirka 3 kg rent litium (Troeng m.fl, 2010). Warner
(2015) menar att det återstår cirka 80 % av den totala energikapaciteten då ett bilbatteri
nått sin livslängd. Dessa batterier kan sedan användas för andra användningsområden
där det inte krävs lika snabba i- och urladdningscykler (”low C-rate applikations”),
exempelvis som energilagring i fastigheter. Warner menar dock att utmaningen med
detta är att det inte finns några standarder för battericeller. Varje tillverkare använder
olika typer av celler vilket vidare ställer specifika krav på resterande delar av ett
batteripaket. På grund av olika sammansättningar är det svårt att kombinera och matcha
olika batterimoduler med varandra vilket hämmar återanvändningsmöjligheterna. Det
finns metoder för återvinning av delarna i ett batterilager. Dels genom att separera
ämnena fysisk eller genom höga temperaturer. Dessa processer är ofta väldigt
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energiintensiva, vilket innebär att det ofta går åt mycket energi i återvinningen. Värdet
på materialen som återvinns täcker generellt inte upp för kostnaderna i samband med
återvinningen.

2.7 Elmarknaden
I norden har vi en gemensam elmarknad. Marknaden består i huvudsak av tre typer av
aktörer; elleverantörer, nätägare och slutanvändare. Elpriset i Sverige kan i sin tur delas
in i tre delar. Ett elhandelspris, där merparten av all el säljs på den nordiska elbörsen
Nord Pool, en elnätsavgift för överföring via nätägarens nät samt skatter och avgifter till
myndigheter (Lindholm, 2017a). Skatter och nätavgifter är statligt reglerade medan
elpriset säljs på Nord Pool där det är elhandelsföretagen som sätter priserna.
2.7.1 Nätavgift och energiskatt
Enligt energimarknadsinspektionen (2016) ska elnätsavgiften enligt lag vara skälig,
objektiv och icke-diskriminerande. Med det menas att ett elnätsbolag får ta ut avgifter
för att täcka kostnader för drift och underhåll samt för att få en rimlig avkastning.
Avgifterna ska reflektera de kostnader som nätägaren har för en viss kundkategori och
de ska vara icke-diskriminerande på så sätt att nätägaren inte får gynna en specifik kund
inom en kategori framför en annan.
Elnätsavgiften består ofta av en fast abonnemangsavgift och en överföringsavgift som är
rörlig och beror på elanvändningen. I de fall då kunden har en säkring större än 63A,
vilket motsvarar ett maximalt effektuttag på 43,5 kW, tecknas ett effektabonnemang hos
nätägaren. I dessa abonnemang tar nätägaren ofta ut en månadseffektavgift, som i
Vattenfalls nät bestäms av den högsta medeleffekt [kW] som en användare haft under
en specifik timme per månad (Vattenfall).
Energiskatten bestäms av Skatteverket och tas ut som en skattesats per
energiförbrukning [öre/kWh] (Skatteverket, 2017a). År 2017 är energiskatten för
elektrisk kraft 29,5 öre/kWh fram till 1 juli då den höjs till 32,5 öre/kWh (Skatteverket,
2017b).
2.7.2 Nord Pool Spot
Enligt faktasidan ”Handel på elbörsen” (Lindholm, 2017b) är Nord Pool Spot nordens
samt länderna i Baltikums gemensamma elbörs som ägs av ländernas systemoperatörer.
Marknadspriserna styrs av balansen mellan utbud och efterfrågan. I huvudsak erbjuds
två handelsplatser på börsen, elspot och elbas. Den huvudsakliga handeln sker på elspot,
där aktörerna fram till klockan 12.00 lämnar in sina bud för dagen efter. Buden
preciserar vilken volym och till vilket pris som aktören är villig att köpa eller sälja el för
varje enskild timma nästkommande dygn. Utöver spotmarknaden finns även en
marknad för justeringar, elbas. Här kan aktörer handla kontrakt fram till en timma innan
leverans. Elbas finns till för att aktörerna ska kunna justera för eventuella förändringar i
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produktion eller användningssituation mot vad som förutsågs då kontrakten handlades
på elspot dagen innan. Snittpriset på el år 2016 var 29,17 EUR/MWh exklusive
elcertifikat, energiskatt och moms (Nord Pool, 2017a).
2.7.3 Elcertifikat
Enligt Holmström (2016) infördes elcertifikatsystemet den 1 maj 2003 i syfte att öka
produktionen av el från förnyelsebara källor. Producenter av förnyelsebar el får för varje
producerad megawattimme [MWh] el ett elcertifikat. Certifikatet kan de sedan sälja
vidare till aktörer med kvotpliktiga verksamheter vilket på så sätt ger en extra intäkt
utöver den från själva elproduktionen. Kvotpliktiga verksamheter är exempelvis
elproduktion från icke förnyelsebara energikällor. Aktörer som bedriver en kvotpliktig
verksamhet är skyldig att köpa in en andel (kvot) elcertifikat i förhållande till sin
elförsäljning eller elanvändning. År 2016 var årsmedelpriset 156,85 SEK
(Energimyndigheten, 2017) per elcertifikat och årets kvot var 23,1 %
(Energimyndigheten, 2015).
2.7.4 Investeringsstöd
Enligt förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller (Riksdagen, 2009), kan
investeringsstöd betalas ut till företag på högst 30 % och för övriga på högst 20 % av
stödberättigade kostnader vid en investering av ett solcellssystem. Kostnaderna får
uppgå till maximalt 37 000 kronor exklusive skatt per installerad kilowatt toppeffekt
[kWp]. Stödberättigade kostnader innefattar exempelvis material, arbetskostnader samt
system för lagring av energi. Således kan företag få 30 % tillbaka på
investeringskostnaden av ett batterilager om det installeras i samband med en
solcellsanläggning.

2.8 Framtidsprognos för Sveriges elpris
Prognoser inför framtiden innebär alltid en stor osäkerhet. Men eftersom elprisets olika
delar har en central roll i detta arbete görs här en redovisning av vad olika aktörer tror
om framtiden. Delar av dessa prognoser kommer användas i detta arbetes
känslighetsanalys över elpriset.
I Energimyndighetens rapport ”långsiktsprognos 2012” (2013), presenteras en prognos
över framtida områdespriser på el utifrån 2007 års prisnivå på 26 öre/kWh. I rapporten
tros elpriset år 2020 ligga på 49 öre/kWh för att sedan stiga till 61 öre/kWh år 2030.
I rapporten, ”Scenarier över Sveriges energisystem – 2014 års långsiktiga scenarier, ett
underlag till klimatrapporteringen” (2014), tros elpriset stanna på dagens relativt låga
nivåer fram till år 2020 med förklaring att elanvändningen hålls ganska oförändrad
samtidigt som den förnybara elproduktionen väntas öka till följd av riktade stöd. Fram
till 2030 väntas elpriset sedan drivas upp på grund av stigande priser på CO 2 samtidigt
som delar av den svenska termiska kraftverkskapaciteten blivit för gammal och tagits ur
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drift. Senast år 2020 kommer fyra av dagens tio kärnkraftverk tas ur drift
(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). Stödet till förnybar elproduktion väntas också
minska eller upphöra helt. I rapporten tros elpriset ligga på en nivå på cirka 37 öre/kWh
år 2020, för att sedan öka till cirka 50 öre/kWh år 2030.
Även Bixia (2015) har i sin långtidsprognos för elprisutvecklingen konstaterat att
elpriset kommer hålla sig på dagens låga nivåer fram till år 2020 för att sedan börja stiga
till år 2030. I prognosen räknar man med att elpriset kommer att stiga till 30 öre/kWh
till år 2020, för att sedan stiga ytterligare till 40 öre/kWh år 2030. De ökade elpriserna
förklaras med att flera svenska kärnkraftverk väntas stänga samtidigt som man tror på
en ökad elexport.
I Nordic Council of Ministers & IEA:s (2016) rapport ”Nordic Energy Technology
Perspective 2016” tror man på stigande elpriser framförallt fram till år 2030. Detta
förklaras med ökande bränsle och CO 2 priser. Priset tros ligga på cirka 30 EUR/MWh
(28,6 öre/kWh 3) år 2020 för att sedan öka till 50 EUR/MWh (57,6 öre/kWh 3) till år
2030.
Peter Linde4, inköpare och elhandelsansvarig på Vasakronan, tror att elpriset fram till år
2020 kommer vara relativt oförändrat medan elnätsavgifterna samt energiskatten
kommer öka. Linde lämnar en osäker prognos där han tror att elnätsavgifterna kommer
öka med cirka 5 % per år medan energiskatten ökar med 3 % per år.

2.9 Vasakronans fastighet Svalan
På Dragarbrunnsgatan 38-40 i centrala Uppsala ligger Vasakronans fastighet Svalan.
Fastigheten består av restauranger och butiker i bottenplan och kontor på plan ett och
plan två. Fastigheten byggdes år 1966 och genomgick en större renovering år 1999.
Husets totala area är på 4047 kvadratmeter. Fastigheten värms upp av fjärrvärme. Den
totala energiåtgången för all fastighetsenergi var år 2016, 417 509 kWh vilket ger en
normalårskorrigerad energiprestanda på 103,2 kWh/m2 ,A-temp. Ventilationssystemet är
ett FTX system med en värmeåtervinning på cirka 80 %. Fastighetens kylbehov försörjs
med en eldriven kylmaskin.
I september år 2015 driftsattes solcellsanläggning på fastigheten Svalan, bestående av
tunnfilmssolceller på totalt 349 kvadratmeter. Anläggningen har en toppeffekt på
46,3 kWp och en beräknad årsproduktion på 45 MWh. Investeringskostnad var cirka
670 000 SEK.

3
4

Enligt växelkurs 2017-02-23
Peter Linde, inköpare och elhandelsansvarig Vasakronan AB, mailkonversation den 6 mars 2017.
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Figur 1. Den blå linjen visar fastighetens inköpta el år 2016, den orangea linjen visar
den totala solcellsproduktionen och den svarta linjen visar överskottselen för år 2016.
I figur 1 syns det hur fastighetens elkonsumtion ökar på sommaren eftersom det finns
ett stort kylbehov när det är varmare ute. Eftersom även solcellsproduktionen är som
störst sommartid är solceller på kontorsbyggnader ofta en bra kombination.
Elkonsumtionen minskar rejält under helger eftersom Svalan till största del består av
kontorslokaler som har mindre eller ingen verksamhet alls under helgerna. Detta innebär
att det största elöverskottet från fastigheten uppkommer under soliga helgdagar på
sommaren. I veckorna är överskottet som mest några få kW. År 2016 var fastighetens
egenförsörjandegrad av producerad elektricitet från solcellsanläggningen cirka 90 %.
Under oktober år 2016 finns en avvikelse av produktionen (orange linje) på flera av
Vasakronans solcellsanläggar i Uppsala, vilket förmodligen beror på sämre väder under
en längre tid. I oktober var produktionen 25 % mer år 2015 än år 2016 på flera av
Vasakronans solcellsanläggningar i Uppsala. Solcellernas bidrag till sänkt elförbrukning
illustreras i figur 2.
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Figur 2. Den blåa linjen visar fastigheten Svalans inköpta el per timma år 2015 och den
röda linjen visar inköpt el 2016. Solcellsanläggningen på fastigheten togs i drift i
september år 2015.
Under år 2015 genomgick delar av fastigheten en renovering där det bland annat
installerades ett nytt ventilationsaggregat som togs i drift i fastigheten i juli. Den lägre
förbrukningen under januari i figur 2 kan därför bero på helt avstängd ventilation i
samband med renoveringen, medan den högre förbrukningen från mars till maj beror på
dålig kontroll av det gamla ventilationsaggregatet.
Solcellsanläggningen har sänkt årsförbrukningen rejält, men från grafen går det även att
se en liten minskning i effekttoppar. Grafen visar tydligt att solceller är en bra
kombination på kontorsbyggnader eftersom dessa fastigheter har ett stort kylbehov
under varmare högsommardagar när produktionen från solcellerna också är som högst.
Bottnarna när produktionen når noll indikerar att det finns en överproduktion från
fastigheten tack vare solcellsanläggningen. Det går att utläsa en något lägre baslast
under vissa delar av sommaren år 2016. Den högre konsumtionen under oktober månad
år 2016 har inte gått att kartlägga, men beror troligast på fel på ventilationens
styrsystem. Fastighetens normalårskorrigerade energiprestanda var år 2015 106,6
kWh/m2, A-temp. Detta innebär att fastighetsenergin sänktes med 3,2 % år 2016 i
jämförelse med föregående år.
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2.10

Vasakronans inköpta batterilager

Hösten 2016 investerade Vasakronan i ett batterilager som levererades utav Swedish
Box of Energy AB. På grund av problem med mätutrustningen som installerades i
fastigheten kunde anläggningen användas fullt ut först 2017-04-07. Vasakronan ser
investeringen som en testanläggning för att primärt undersöka möjligheterna att sänka
sina effekttoppar och för att öka sin självförsörjandegrad och egenanvändning av
egenproducerad el. Investeringen gjordes på en kostnadskalkyl vilken erhölls av
leverantören. Trots vissa tveksamheter i kalkylen valde Vasakronan att göra
investeringen eftersom det finns beslut inom företaget att våga pröva nya innovativa
lösningar.
Förutom rent ekonomiska eventuella fördelar kan ett batterilager innebära andra
mervärden kopplade till ett företags generella miljöarbete. Enligt Svensk
Certifiering (2017) ger ett miljöarbete exempelvis förbättrade relationer med kunder och
omvärld och bidrar till ett företags rykte och goodwill.
2.10.1 Offert Box of Energy
År 2016 köpte Vasakronan ett batterilager från leverantören Swedish Box of Energy
AB.
Tabell 2. Inköpspris för Box of Energys batterilager. Offert 2016-10-27.
Benämning
Batterilager 48kWh
Elektrisk installation &
driftsättning
Frakt
Service SMALL/ årligen
(kostnadsfritt 2 år)

À-pris
280 000
2 500

Summa
280 000
2 500

1500
1600

1500
0

Totalsumma:

284 000 exkl. moms

2.10.2 Tekniska specifikationer
Tabell 3. Tekniska specifikationer på Box of Energys batterilager medium. Källa:
Produktblad samt Joel Strand3 från Box of Energy.
Total kapacitet
Användbar kapacitet
Effekt Iladdning
Effekt Urladdning
Verkningsgrad laddare
Verkningsgrad växelriktare
Förluster stand-by
Cykelverkningsgrad

48kWh
33,6kWh
6,6kW
4,3kW
94%
98%
60W
90%
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Enligt Joel Strand5 är anledningen till att inte hela batterikapaciteten används att
batterierna slits mer ju högre spänning som battericellerna laddas upp till. Box of
Energy använder sig av begagnade litium-jon-batterier som är uttjänta från Plug-In
hybrider i bilindustrin. Batterierna plockas ur bilarna eftersom de inte klarar av att
leverera den höga uteffekt som krävs. Dock återstår cirka 80 % av batteriernas kapacitet
vilket gör att de fungerar bra att använda i batterilager som inte kräver lika höga
effekter. Eftersom batterierna är begagnade är Box of Energy extra noga med att inte
slita för mycket på batterierna.

2.11

Driftexempel

Figur 3. Driftexempel för i- och urladdning av batterilagret i fastigheten Svalan på
minutbasis mellan klockan 15.00-17.00. Röd linje visar i- och urladdning av batteriet
och svart linje visar husets konsumtion, där negativa värden innebär att huset säljer
energi.

Joel Strand, Development engineer Swedish Box of Energy AB, mailkonversationer mellan 24 januari –
29 maj 2017.
5
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Att batteriet inte laddas trots att det finns en överproduktion mellan klockan 15:0015:40 beror på att batteriet är fulladdat. Överproduktionen levereras då på elnätet. Efter
klockan 15:40 sker i- och urladdning för att hålla konsumtionen i huset till 0 kW.
Exempelvis kan vi se att urladdningen som sker klockan 16:15 inte räcker till för att
hålla fastighetens konsumtion till 0 kW. Detta sker dock mellan klockan 16:30 – 16:45
då överskottet laddas in i batterilagret.

2.12

Elpriser

Inom Vasakronans fastighetsområden i Uppsala är Vattenfall elnätsägare. Om
huvudsäkringen i en fastighet är 63A eller lägre tecknas ett säkringsabonnemang där
konsumenten kan välja mellan att ha en enkeltariff eller en tidstariff. Enkeltariffen
består av en fast abonnemangsavgift samt en överföringsavgift som är lika alla årets
timmar. Tidstariffen består av en fast avgift, men här skiljer sig överföringsavgiften åt
mellan den så kallade höglasttiden och övrig tid.
Tabell 4. Prislista elnätskostnaden för säkringsabonnemang hos Vattenfall år 2017.
Källa: (Vattenfall).
Abonnemangsavgift
[kr/år]
Huvudsäkring [A]
35
50
63

Enkeltariff 2016
5140
10 112
13 640

Tidstariff
2016
5140
10 112
13 640

Överföringsavgift
[öre/kWh]
Höglasttid*
Övrig tid

23,2
23,2

47,2
12,8

Enkeltariff
2017
7840
11 268
15 196

Tidstariff
2017
7840
11 268
15 196

25,6
25,6

52,4
14

*Höglasttid: Vardagar klockan 06:00-22:00, jan, feb, mar, nov och dec.
Vid högre huvudsäkring än 63 A tecknas istället ett effektabonnemang.
Effektabonnemanget består av en fast avgift, en månadseffektavgift samt en
överföringsavgift som är olika mellan höglasttid och övrig tid. Fastigheterna som ingår i
denna studie har alla lågspänningsabonnemang där man följer prislistan N4 (Vattenfall).
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Tabell 5. Förändring i Vattenfalls prislista N4 mellan åren 2012–2017. Källa:
(Vattenfall)

Fast avgift [kr/månad]
Månadseffektavgift [kr/kW, månad]
Överföringsavgift höglasttid* [öre/kWh]
Överföringsavgift övrig tid [öre/kWh]

2012
200
29
39,2
10

2013
200
30
39,6
10,4

2014
200
31
40,4
11,2

2015
200
31
40,4
11,2

2016
225
36
47,2
12,8

2017
365
40
52,4
14

*Höglasttid: Vardagar klockan 06:00-22:00, jan, feb, mars, nov och dec.
De senaste åren finns det en tydlig trend av ökade elnätspriser. Trenden för spotpriset på
el är dock omvänd där priset de senaste 6 åren i snitt varit fallande (Fortum, 2016).
Vasakronan säljer överskottselen från sin solcellsanläggning till nätägaren. År 2017
betalar nätägaren Vattenfall i Uppsala 4,70 öre/kWh för inmatning av el på elnätet.
Peter Linde6 bedömer att Vasakronans elpris för Uppsalaområdet år 2017 kommer bli
98 öre/kWh för sina fastigheter. För enkelhetens skull har elpriset 1 SEK/kWh används
vid kommande beräkningar i denna studie. Vasakronan prissäkrar cirka 80 % av
bedömd elanvändning. Elen köps vanligen på årsterminer eller kvartalsterminer, där en
viss effekt är prislåst alla timmar under den period terminen gäller för. Exempelvis kan
1 MW vara låst under alla årets timmar, vilket totalt ger 8760 MWh. Resterande el
köps på spotpris. Eftersom Vasakronan prissäkrar största delar av sin el kommer denna
studie ej beröra dygnsskillnader i elpriset.

2.13

Möjliga besparingar

Det finns fyra generella sätt att spara pengar genom att på ett smart sätt ladda i och ur ett
batterilager. Dessa är:
▪

▪

▪
▪

6

Lagra överskottsproduktionen från solcellsanläggningen och använda denna vid
ett senare tillfälle, vilket sparar skillnaden mellan köp och säljpriset multiplicerat
med mängden sparad energi.
Ladda billigare elenergi på natten och ladda ur på dagen. Sparar skillnaden på
överföringsavgiften mellan höglasttid och övrig tid, samt eventuellt skillnaden i
billigare elspotpris.
Kapa effekttoppar. Sparar mängden kapad effekt multiplicerat med kostnaden
per kW och månad.
Eventuellt gå från effektabonnemang till säkringsabonnemang som generellt är
en billigare abonnemangsform. Detta riskerar dock elsäkerheten i fastigheten
eftersom det finns risk att säkringen löser ut vid för högt effektuttag i
fastigheten.

Peter Linde, inköpare och elhandelsansvarig Vasakronan AB, mailkonversation den 6 mars 2017.
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3. Metod
I följande avsnitt redogörs det för hur studiens simuleringar gått till samt hur de
ekonomiska kalkylerna som ligger till grund för studiens resultat utförts. Avsnittet
avslutas med en metoddiskussion där aspekter kring studiens metodval i relation till
verkligheten belyses.

3.1 Simulering och datainsamling
För att undersöka driften och lönsamheten utav batterilager har en simuleringsmodell
skapats i Matlab. Modellen använder sig av timvis data från år 2016 över de studerade
fastigheternas inköpta el, elproduktion från solcellerna och mängd överskottsel från
fastigheten till följd av hög elproduktion från solcellerna. Data från
solcellsproduktionen samlas in och rapporteras av företaget Rejlers AB. Mängden
inköpt el samt levererad överskottsel samlas in av Vattenfall Eldistribution AB.
Modellen bygger på antagandet att fastigheternas lastkurva följer samma mönster från
år till år under förutsättning att driften av fastigheten inte genomgår en stor förändring7.
Modellen använder sig av 2017 års prisnivåer för Vattenfalls elnät i Uppsala
(Vattenfall).
År 2016 fanns ett elektriskt fel i anläggningen som gjorde att säkringen några gånger
under sommarmånaderna löste ut på halva anläggningen. I detta arbete har den data som
använts i kommande simuleringar redigerats för detta genom att undersöka
produktionen på dagsbasis. För de timmar där halva anläggningen hade slagits ifrån
dubblerades produktionen från den fungerande halvan.
Tabell 6. Tabellen visar fastigheten Svalans elkonsumtion och elproduktion år 2016
Total inköpt el
152 749 kWh
Redigerad total inköpt el
150 823 kWh
Varav höglast*
31 263 kWh
Faktisk elproduktion från solceller
37 573 kWh
Redigerad elproduktion från solceller
39 431 kWh
Faktiskt överskott från solceller
3 766 kWh
Redigerat överskott från solceller
3 893 kWh
*Höglasttid: Vardagar klockan 06:00-22:00, jan, feb, mar, nov och dec.

Modellen används för att analysera ett antal olika scenarier. Scenarierna har tagits fram
för att studera två olika batterilager med skilda tekniska specifikationer. Huvudfokus har
varit att studera Vasakronans fastighet Svalan eftersom batterilagret som köpts in är
installerat i denna byggnad. Som komplement till studien analyseras även en annan av
Vasakronans fastigheter, BioMedIT 2 på Dag Hammarskjölds väg 54 i Uppsala. I denna
fastighet ligger kylmaskinen på ett separat elnätsabonnemang, vilket gör att fastighetens
lastkurva är jämnare över året samtidigt som det blir ett högre solcellsöverskott på
7

Styrks av Richard Thygesen, Postdoktor Mälardalens högskola, mailkonversation den 6 mars 2017.
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sommaren från solcellsanläggningen på 52kWp. Totala elöverskottet från fastigheten
BioMedIT 2 år 2016 var 4448 kWh och fastighetens egenförsörjandegrad av producerad
elektricitet var cirka 89 %.
I- och urladdning av batterilagret har optimerats utefter de tekniska specifikationer som
råder för de olika scenarierna. Parametrarna har satts manuellt efter analys av lastkurvan
från år 2016 och har därifrån förändrats för att uppnå maximal ekonomisk besparing.
Nedan redovisas de inställningar som optimerat besparingen i de olika fallen. Nivåerna
för effekttoppskapning har ändrats med hela kW och procentnivåerna för i- och
urladdning har förändrats med storleken 10 %.
3.1.1 Svalan – Box of Energy
Överskott av solel från fastigheten prioriteras under alla årets timmar. Finns ett
överskott så laddas batteriet med mängden överskott upp till iladdningseffekten 6.6 kW
och energikapaciteten 33,6 kWh.
Under januari, februari och mars sker iladdning av batterilagret med 6,6 kW mellan
klockan 22:00-06:00. Urladdning sker med 4,3 kW mellan klockan 9:00-21:59. Detta
för att tömma batteriet under dagtid då lasten i fastigheten är hög. Under hela dygnet
finns en nivå satt till 25 kW, då urladdning av batteriet ska ske för att försöka kapa
effekttoppar.
Under april är det ingen skillnad i överföringsavgiften mellan dag och natt. Därför
utnyttjas laddning av batteriet endast för att ladda energi som kan användas för att kapa
effekttoppar. Under april laddas batteriet klockan 22:00-06:00 upp till 60 % av batteriets
användbara kapacitet och en viss energimängd sparas för att det ska gå att ladda in
överskottsel dagen efter. Nivån för att försöka kapa effekttoppar är satt till 22 kW. I
övrigt följs mönstret som beskrivits ovan. Eftersom lastkurvan förändras rejält under
helger, då aktiviteten i huset är lägre, är det inte troligt att en effekttopp infinner sig då.
Därför laddas inte batterilagret under fredag och lördag natt.
Under sommarmånaderna maj till september sker iladdning till 70 % av batteriets
användbara kapacitet under nätter till vardagar. Varje dag efter klockan 19 sker
urladdning till 70 % batteriets användbara kapacitet för att frigöra energimängd för
överskottsel kommande dag. På fredag och lördag natt sker urladdning dock till 0 % av
batteriets användbara kapacitet, för att möjliggöra plats för överproduktion från
solcellsanläggningen. Nivån för kapning av effekttoppar är 49 kW.
Under oktober månad sker iladdning till 30 % av batteriets användbara kapacitet. Att
iladdningen sker till en relativt liten del av batteriets maximala kapacitet är för att
topparna som uppkommer i oktober endast varar två timmar. Således krävs inte mer
energi för att kapa dessa. Urladdning sker endast för att kapa effekttoppar. Nivån för
kapning av effekttoppar är 37 kW.
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Under november och december sker i- och urladdning enligt mönstret för januari- mars.
Nivån för kapning av effekttoppar är 25 kW.
3.1.2 Svalan – fyra stycken Tesla Powerwall 2.
Överskott av solel från fastigheten prioriteras under alla årets timmar. Finns ett
överskott så laddas batteriet med mängden överskott upp till iladdningseffekten 20 kW
och energikapaciteten 52,8 kWh.
Under januari, februari och mars sker iladdning av batterilagret med upp till 20 kW
mellan klockan 22:00-06:00. Mellan klockan 06:00-07:00 sker urladdning med effekt
10 kW för att ladda ur en liten energimängd och möjliggöra laddning av
solcellsöverskottet under dagen. Under dagen prioriteras effektkapning med nivån 25
kW. Eventuell kvarvarande energi i batteriet laddas ur mellan klockan 17:00-22:00 med
urladdningseffekten 20 kW.
Under april laddas batteriet klockan 22:00-06:00 upp till 50 % av den användbara
kapaciteten och en viss energimängd sparas för att det ska gå att ladda in överskottsel på
dagtid. Under natten till lördag och söndag sker ingen iladdning. Nivån för att kapa
effekttoppar är satt till 22 kW. I övrigt följs mönstret som beskrivits ovan.
Under sommarmånaderna maj till september sker iladdning till 70 % av batteriets
användbara kapacitet under nätter till vardagar. Varje dag efter klockan 19:00 sker
urladdning till 70 % för att frigöra energimängd för överskottsel kommande dag. På
fredag och lördag natt sker urladdning till 0 %, för att möjliggöra plats för
överproduktion från solcellsanläggningen. Nivån för kapning av effekttoppar är 46 kW.
Under oktober var solcellsproduktionen mindre. Därför laddas batteriet fullt varje
vardagsnatt mellan klockan 22:00-06:00. Mellan klockan 06:00-07:00 sker urladdning
med effekt 10 kW för att ladda ur en liten energimängd och möjliggöra laddning av
solcellsöverskottet under dagen. I övrig sker urladdning endast för att kapa effekttoppar.
Nivån för effekttoppskapning är 34 kW.
Under november och december sker iladdning enligt mönstret för januari - mars.
Urladdning sker endast för effekttoppskapning under dagen. Eventuell kvarvarande
energi i batteriet laddas ur mellan klockan 17:00-22:00 med urladdningseffekten 20 kW.
Nivån för effekttoppskapning ligger på 23 kW.
3.1.3 BioMedIT 2 – fyra stycken Tesla Powerwall 2
Iladdningsmönstret för scenario tre följer samma mönster som scenario två med några få
förändringar. Under sommarmånaderna sker i eller urladdning till 30 % av batteriets
användbara kapacitet nattetid. Under oktober sker inte full urladdning av batterilagret
under fredag och lördag natt. Nivåerna för effektkapning är förändrade och ser ut som
följer:
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•

Januari – mars: 25 kW

•

April: 21 kW

•

Maj – september: 21 kW

•

Oktober: 19 kW

•

November – december: 20 kW

3.2 Resultat och känslighetsanalys
I denna studie används känslighetsanalysen för att undersöka möjliga framtida scenarier
och för att ge en uppskattning vid vilka prisnivåer som det är lönsamt att investera i
batterilager. Analysen har utförts på undersökningens två exempelfastigheter med två
typer av batterilager, dels Box of Energys batterilager Medium och dels fyra stycken
Tesla Powerwall 2. För att jämföra investeringen mot besparingen används fyra stycken
Tesla Powerwall 2 som väntas kosta 53 000 𝑆𝐸𝐾 exklusive moms per styck. Totalt 4 ∗
53 000𝑆𝐸𝐾 = 212 000 𝑆𝐸𝐾. Installeras batterilagret tillsammans med en
solcellsanläggning kan investeringsstödet på 30 % användas, vilket ger en förväntat
kostnad på 0,7 ∗ 212 000𝑆𝐸𝐾 = 148 400 𝑆𝐸𝐾 exkl. moms. Till sist utförs en
beräkning där abonnemangsformen för fastigheten BioMedIT 2 byts från ett
effektabonnemang till ett säkringsabonnemang.
Många prognoser tyder, som tidigare visats, på att elpriset kommer öka i framtiden.
Eftersom elnätet står inför en stor ombyggnad i och med ökad andel intermittenta källor
(Svenska kraftnät, 2016a) så finns det incitament att tro att även elnätskostnaden
kommer öka. Riksdagen beslutade år 2017 om skattesänkningar för vatten- och
kärnkraft (Riksdagen, 2017). Dessa sänkningar ska finansieras genom att höja skatten
på elektrisk kraft med totalt 4,2 öre per kilowattimma fram till år 2019 (ibid).
Energiskatten används här för att finansiera förändringar i elproduktionen. Om fler
aktörer börjar producera egen energi kan det, beroende på rådande regler, innebära att
inkomstkällan från elektrisk kraft kommer sjunka samtidigt som bidrag betalas ut,
exempelvis investeringsstöd 8. Detta medför att det är troligt att också energiskatten
kommer öka ytterligare framöver8.
Trots att mycket tyder på en ökad elkostnad så är det stor osäkerhet kring elprisets
utveckling. Känslighetsanalysen används därför för att variera elpriset så att resultatet
från detta arbete ska kunna utnyttjas beroende på vilken prisutveckling som råder de
närmsta åren framöver. Peter Linde9 på Vasakronan bedömer att deras elhandelspris i
Uppsala år 2017 blir 35 öre/kWh och att elnätsavgifterna bli 32 öre/kWh. Med en
energiskatt på 31öre/kWh (29,5öre/kWh + 32 öre/kWh) innebär det ett årsmedelpris för
el på 98 öre/kWh exklusive moms. Vissa aktörer som hyr kontor av Vasakronan
8
9

Ulf Näslund, Chef teknik & service Uppsala, Vasakronan AB, muntlig kommunikation 2017-06-13.
Peter Linde, inköpare och elhandelsansvarig Vasakronan AB, mailkonversation den 6 mars 2017.
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bedriver icke momspliktig verksamhet, vilket då inte ger rätt till momsavdrag. Andelen
momsregistrerade kvadratmeter i en fastighet kallas momsgrad. Har en fastighet en
lägre momsgrad än 100 % så innebär det att Vasakronan måste betala en del av momsen
på den el som köps. Det faktiska elpriset blir således beroende på verksamheten i
fastigheten. För att förenkla för resultatberäkningarna och eftersom elpriset kan variera
beroende på fastighet och ort så är elpriset i denna studie satt till 1 SEK/kWh år 2017
där elprisets tre delar antagits vara lika stora. Det vill säga; energiskatten = 33,3
öre/kWh, elnätsavgiften = 33,3 öre/kWh och spotpriset = 33,3 öre/kWh.
Överföringsavgiften har de senaste åren i Uppsala ökat ungefär lika mycket både under
höglasttid och övrig tid vilket, om trenden håller i sig, skulle innebära små förändringar
av lönsamheten med ett batterilager. För att studera förändringen som detta skulle
innebära utförs tillslut två stycken scenarier där skillnaden mellan överföringsavgiften
under höglasttid och övrig tid förändras.
I känslighetsanalysen är besparingen uträknad på en livslängd på 15- respektive 20 år
utan någon degenerering av batteriets kapacitet. Med dagens teknik är det rimligast att
anta en livslängd med tillräckligt bra kapacitet i ett batteri i cirka 15 år. Scenarierna
utgår från prislistan i Uppsala, se tabell 5.
Följande scenarier har analyserats:
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•

En elpris- samt elnäts- och månadseffektavgiftsökning med 3 % per år från
2018.

•

En elpris- samt elnäts- och månadseffektavgiftsökning med 6 % per år från
2018.

•

Extremfallet: En elpris- samt elnäts- och månadseffektavgiftsökning med 10 %
per år från 2018.

•

En elpris- samt elnäts- och månadseffektprisökning med 3 % per år från 2018.
Månadseffektavgiften startar dock på 80 SEK per kW och månad.

•

En elpris- samt elnäts- och månadseffektökning med 6 % per år från 2018.
Månadseffekten startar dock på 80 SEK per kW och månad.

•

Samma som ovan på byggnaden BioMedIT 2, men med prioriterad
effekttoppskapning genom att ladda/spara energi i batteriet till 90 % av dess
användbara kapacitet nattetid under sommarmånaderna.

•

Elprisökning utifrån Nordic Council of Ministers & IEA:s (2016) prognos.
Elpriset hålls konstant fram till 2020 och ökar sedan från 28,6 öre/kWh10 (30
EUR/kWh) till 57,6 öre/kWh9 (50 EUR/kWh) fram till år 2030, prisökningen

Enligt växelkurs 2017-02-23
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blir således 8 % per år. Elnätsavgiften ökar 5 % årligen och energiskatten med 3
% med start år 2018. Från år 2030 antas en årlig prisökning med 3 % för alla
elprisets delar. Månadseffektavgiften ökas med 6 % årligen med start år 2018.
•

Samma som ovan men med dubbel månadseffektavgift år 2017, det vill säga 80
SEK per kW och månad.

•

Samma som ovan men prioriterad effekttoppskapning för fastigheten BioMedIT
2 då månadseffektavgiften är 80 SEK per kW och månad år 2017. Under
sommarmånaderna sker i- eller urladdning nattetid till 90 % av batteriets
användbara kapacitet.

•

Ökad skillnad i överföringsavgiften med 3%, övriga delar i elpriset inklusive
månadseffektavgiften ökar med 3% per år.

•

Ökad skillnad i överföringsavgiften med 6 %, övriga delar i elpriset inklusive
månadseffektavgiften ökar 3% med per år.

3.3 Investeringskalkylering
Enligt boken Företagsekonomi 100 (Skärvard & Olsson, 2011) används
investeringskalkylering som ett stöd i beslutsprocessen för att bedöma om en
investering är lönsam eller inte. Metoderna används för att försöka bedöma om en
investering under sin ekonomiska livstid kommer generera ett ekonomiskt
inbetalningsöverskott som är större än grundinvesteringen och således också gynnsam.
Metoderna används eftersom inbetalningar och utbetalningar vid olika tidpunkter inte är
jämförbara då pengar i dag via olika placeringar kan förräntas i framtiden.
3.3.1 Kalkylränta
Kalkylräntan anger det krav ett företag ställer på förräntning av satsat kapital. Storleken
på kalkylräntan fastställs med hänsyn till bland annat den ränta till vilken företaget kan
låna pengar, förräntningen på alternativa placeringar, den risk investeringen är
förknippad med och inflationen. Kalkylräntan beskrivs ofta som den förräntning som
andra investeringar skulle ge företaget.
3.3.2 Nuvärdesmetoden
Med nuvärdesmetoden beräknas värdet av alla in och utbetalningar till en och samma
punkt för att kunna jämföra betalningsströmmarna. Nuvärdet är alltså värdet av alla
betalningsströmmar omräknat till dagens pengavärde, dagens nuvärde. Om nuvärdet är
större än grundinvesteringen anses investeringen vara lönsam. Differensen mellan
inbetalningsöverskotten och grundinvesteringen kallas kapitalvärde. För att beräkna
nuvärdet av årliga inbetalningar används formeln:
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1

∑𝑛1 (1+𝑟)𝑛 𝑥 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
där

(1)

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑖 å𝑟
𝑟 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛

3.3.3 LCC-kalkyl
Vasakronan baserar generellt sina investeringar på en livcykelkostnadskalkyl (LCCkalkyl), som definieras som den totala kostnaden för en investering under dess
livslängd. Denna kostnad nuvärdesberäknas och jämförs sedan med
investeringskostnaden för att bedöma lönsamheten. En LCC-kalkyl innehåller olika
parametrar beroende på investeringens karaktär. En generell LCC-kalkyl (Belok, 2017)
beräknas enligt
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

(2)

där
𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 𝑥

1−(1+𝑖)−𝑛

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙

𝑖
1+𝑞 𝑛
)
1+𝑖
1+𝑖
−1
1+𝑞

1−(

(3)
(4)

𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟/å𝑟]
𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟]
𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 [𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ]
𝑛 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 [å𝑟]
𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 [%]
𝑞 = 𝑅𝑒𝑎𝑙 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [%]
I ekvationerna ovan antas energiprisökningen vara konstant över kalkylperioden. I
resultatavsnittet i detta arbete har elprisökningen räknats in i den årliga besparingen för
de olika scenarierna som analyserats. Därav används istället nuvärdesmetoden för att
bedöma investeringens lönsamhet. Kalkylräntan i Vasakronans LCC-kalkyler förändras
beroende på fastighetens geografiska läge. För fastigheten Svalan i Uppsala är den
generella kalkylräntan 8 %.
Då det finns andra än rent ekonomiska aspekter kring en investering kopplat till
batterilager, som exempelvis ökad kunskap, satsning på innovation eller värden
kopplade till ett bolags miljöarbete kan det finnas skäl att sänka kalkylräntan en aning. I
detta arbete har kalkylräntan 5 % använts i kommande beräkningar.

3.4 Metoddiskussion
Simuleringarna visar den maximerade besparingen som hade kunnat uppnås med
batterilagertekniken mot 2016 års lastkurva. Eftersom nivåerna för i- och urladdning
måste sättas manuellt krävs det att man kan förutsäga dessa utifrån exempelvis tidigare
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konsumtionsmönster. Detta kräver också att fastighetsförvaltaren inte gör stora
förändringar i driften av ventilation eller annan apparatur i fastigheten som drar
förhållandevis stora mängder elenergi. Resultaten i denna rapport är således den
simulerade maxmerade besparingen. I verkligheten kommer man inte kunna pricka
exakta nivåer varje månad och besparingen av att framförallt kapa effekttopparna
kommer i verkligheten bli mindre. För simuleringarna av Teslas batterilager kan detta
uppskattningsvis handla om i bästa fall 2–3 kW per månad, vilket är minst 10 % av den
totala besparingen i denna kategori. Varje byggnad har en unik lastkurva. Eftersom
denna undersökning är utformad som en fallstudie av två stycken byggnader så bör de
exakta resultaten ses som byggnadsspecifika och endast användas som indikation vid
beslut om investering av batterilager till en annan fastighet.
Eftersom batterilager är en relativt ny teknik är det inte säkert att alla funktioner som
simulerats fungerar helt i verkligheten. Exempelvis går det i dagsläget inte att ladda in
överskottselen i batterilagret som Vasakronan köpt, utan att så fort det inte finns ett
överskott börja ladda ur batteriet igen. Det går alltså inte att spara energin till ett tillfälle
en stund senare. Denna funktion antas dock gå att implementera i ett batterilagers
utrustning. Batterilagrets styrsystem får informationen om elkonsumtion och överskott
från en separat elmätare som mäter effekten vid inkommande elanslutning till huset. I
dagsläget sätts en nivå på en specifik effekt, exempelvis 0 kW. Om mätaren visar ett
lägre värde än nivån, i det här fallet ett negativt värde, laddas batteriet och om mätaren
visar ett högre värde än nivån så sker urladdning. En förändring i mjukvaran borde
kunna möjliggöra andra styrsätt beroende på vad mätaren visar.
I simuleringen antas i- och urladdning ske utan förluster. Primärt finns två komponenter
där större förluster sker i ett batterilager, batterilagrets växel-/likriktare samt laddare.
Mindre förluster sker även som värmeutveckling i själva battericellerna. Förlusterna
varierar beroende på hur i och urladdning sker samt skicket av batterilagret. Ett
batterilager har en enligt produktspecifikationer en cykelverkningsgrad (”round trip
efficiency”) på cirka 90 %, se tabell 3.
Modellen tar inte hänsyn till helgdagar som inträffar måndag till fredag. Detta innebär
att besparingen på grund av skillnaden i överföringsavgift under vinterhalvåret mellan
höglasstid och vanlig tid blir några kronor lägre än vad simuleringarna visar.
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4. Resultat
Nedan presenteras resultatet från de studerade scenarierna. Resultatet från studiens
huvudfall, fastigheten Svalan, består av ett teoretiskt resultat samt ett simulerat resultat.
Det teoretiska resultatet presenterar maximala besparingen för respektive
besparingskategori. Efter de teoretiska resultaten presenteras simulerade resultat och
slutligen presenteras en känslighetsanalys där elprisets olika delar förändras för att
studera hur priset påverkar besparingen.

4.1 Teoretiskt nuläge
Det teoretiska nuläget presenteras först för batterilagret som levererats av Box of
Energy och sedan för fyra stycken Tesla Powerwall 2. Beräkningarna baseras på data
från år 2016 på fastigheten Svalan.
4.1.1 Box of Energy
Under 2016 var överskottet från Vasakronans solcellsanläggning på Svalan 3893kWh.
Överskottet från fastigheten var som störst soliga helgdagar, då aktiviteten i huset är låg.
Soliga helgdagar kan fastigheten ha ett solcellsöverskott på timbasis på över 15 kWh.
Eftersom iladdningseffekten av batterilagret är 6.6 kW klarar inte anläggningen att
momentant ta tillvara på denna effekt. Med iladdningseffekten 6,6 kW,
urladdningsseffekten 4,3kW och energikapaciteten 33,6 kWh hade batterilagret under år
2016 klarat att ta tillvara på 2374 kWh. Med ett elpris på 1 kr/kWh innebär detta en
besparing på 2374 SEK.
Under 2016 var det 105 höglastdagar. Maximala besparingen av att ladda på natten och
ladda ur på dagen ges av skillnaden i överföringsavgiften mellan dag och natt.
105 [𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟] 𝑥 33,6 [𝑘𝑊ℎ] 𝑥 (0,524 − 0,14) [𝑆𝐸𝐾] = 𝟏𝟑𝟓𝟓 𝑺𝑬𝑲
Anledningen till att denna siffra är lägre än i kommande simuleringsfall, se tabell 7, är
på grund av att simuleringen inte tar hänsyn till röda dagar som inträffar mellan måndag
och fredag, se avsnitt 3.4.
Med den maximala urladdningseffekten 4,3kW fås en maximal besparing av en
effekttoppkapningsstrategi

enligt:

40 [

𝑆𝐸𝐾
𝑘𝑊ℎ,𝑚å𝑛𝑎𝑑

] 𝑥 4.3 [𝑘𝑊]𝑥 12 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] =

𝟐𝟎𝟔𝟒 𝑺𝑬𝑲
Den teoretiskt totala besparingen med 2017 års prisnivåer blir således 5793 SEK
4.1.2 Fyra stycken Tesla Powerwall 2
Med i- och urladdeffekten 20 kW och energikapaciteten 52,8 kWh hade batterilagret
under 2016 klarat av att maximalt ta tillvara på 2691 kWh av överskottselen från
solcellsanläggningen. Med ett elpris på 1 kr/kWh innebär detta en besparing på
2691 SEK.
26

Maximala besparingen av att ladda på natten och ladda ur på dagen ges av skillnaden i
överföringsavgiften mellan dag och natt. 105 [𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟] 𝑥 52,8 [𝑘𝑊ℎ] 𝑥 (0,524 −
0,14) [𝑆𝐸𝐾] = 𝟐𝟏𝟐𝟗𝑺𝑬𝑲
Med den maximala urladdningseffekten 20 kW fås en maximal besparing av en
effekttoppkapningsstrategi enligt:
𝑆𝐸𝐾

40 [𝑘𝑊ℎ,𝑚å𝑛𝑎𝑑] 𝑥 20 [𝑘𝑊] 𝑥 12 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] = 𝟗 𝟔𝟎𝟎 𝑺𝑬𝑲.
Eftersom batteriets användbara kapacitet är 52,8 kWh finns energi för att kunna kapa
effekttoppar med 20 kW endast i två efterföljande timmar.

52,8
20

≈ 2,5ℎ

Den teoretiskt totala besparingen med 2017 års prisnivåer blir således 14 535 SEK

4.2 Simulering
I detta avsnitt redovisas simuleringarna som utförts med de två olika batterilagrena på
studiens exempelfastigheter. Första delen visar hur stor mängd av det totala
solcellsöverskottet de olika batterilagrena maximalt kan ta tillvara på i de olika fallen.
Därefter presenteras den maximala simulerade besparingen år 2017. För fastigheten
BioMedIT 2 visas skillnaden mellan två olika typer av i- och urladdningsstrategier följt
av möjligheten att tack vare ett batterilager byta abonnemangstyp till ett
säkringsabonnemang.
4.2.1 Endast lagra solcellsöverskottet
För att kunna använda ett batterilager för kapning av effekttoppar krävs ett fungerande
styrsystem och i dagsläget även en manuell analys av lastkurvan med handpåläggning
för att manuellt sätta nivåer för effektkapning och för laddningsstrategin. Att utnyttja
batterilagret för att maximera lagring av solcellsöverskottet är dock ett sätt att undvika
dessa analyser. Nedan illustreras möjligheterna att använda batterilager för att maximera
laddning av solcellsöverskottet för de två exempelfastigheterna med olika batterilager.
Finns ett överskott så laddas batterilagret upp till maximala iladdningseffekten. Finns
inget överskott så sker urladdning för att hålla husets konsumtion till 0 kW upp till
batteriets maximala urladdningseffekt.
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Figur 4. Laddstrategi för att maximera lagringen av solcellsöverskottet på fastigheten
Svalan med Box of Energys batterilager. Orange linje visar mängden energi i
batterilagret medan svart linje visar mängden energi som lagret inte klarar av att lagra.
Lagret klarar att ta tillvara på 2034 kWh av totalt 3893kWh (52%).
På grund av en för låg iladdningseffekt kan detta batterilager inte ta tillvara på den
mängd som solcellsanläggningen producerar momentant. Grafen visar även att
energimängden i batterilagret är för liten för att kunna ta tillvara på den mängd energi
som produceras på dygnsbasis.
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Figur 5. Laddstrategi för att maximera lagringen av solcellsöverskottet på fastigheten
Svalan med fyra stycken Tesla Powerwall 2. Orange linje visar mängden energi i
batterilagret medan svart linje visar mängden energi som lagret inte klarar av att lagra.
Lagret klarar att ta tillvara på 2691 kWh av totalt 3893kWh (69%).
På grund av högre i- och urladdningseffekt samt högre energikapacitet klarar detta
batterilager att ta tillvara på mer energi än det föregående. Den mängd som batterilagret
inte klarar att ta tillvara på beror till största del på för liten energikapacitet i batteriet.
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Figur 6. Laddstrategi för att maximera lagringen av solcellsöverskottet på fastigheten
BioMedIT 2 med fyra stycken Tesla Powerwall 2. Orange linje visar mängden energi i
batterilagret medan svart linje visar mängden energi som lagret inte klarar av att lagra.
Lagret klarar att ta tillvara på 3768 kWh av totalt 4448 kWh (85%).
I detta fall kan 85 % av överskottet lagras i batteriet. Detta beror på att överskottet inte
är lika stort då husets grundelanvändning (baslast) är högre i denna fastighet i
jämförelse med fastigheten Svalan (Se figur 9). Således krävs mindre energikapacitet i
batteriet på helgerna, vilket innebär att högre andel av solcellsöverskottet får plats i
batterilagret.
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4.2.2 Laddstrategi för Svalan - Box of Energy Medium

Figur 7. Den orange linjen visar fastigheten Svalans simulerade konsumtion med
batterilager medan den svarta linjen visar fastighetens faktiska konsumtion år 2016.
Under januari och februari klarar batterilagret av att sänka effekttopparna bra. I januari
kapas topparna med över 4 kW, vilket är nära batterilagrets maximala uteffekt. Detta
beror på att lastkurvan är ganska jämn under perioden samtidigt som batterilagret laddas
fullt varje natt för att utnyttja prisskillnaden i överföringsavgiften. Batteriets totala
energi räcker i cirka 8 timmar med urladdningseffekten 4 kW.
Under maj infinner sig de första riktigt höga effekttoppar som beror på att fastighetens
kylmaskin slogs igång 2016-05-09. De höga topparna inträffar här endast några få
timmar varje dag och batterilagret klarar av att kapa dem med ungefär 4 kW. Eftersom
detta batterilager erbjuder en relativt låg urladdningseffekt och maximal urladdning sker
redan från klockan 9:00 på morgonen så kapas topparna maximalt med
urladdningseffekten och inte till nivån för effekttoppskapning som är satt till 49 kW.
De höga topparna som infinner sig i juli varar under lång tid, cirka 10 timmar med
effekter över 50 kW, och under två dagar. Energimängden i batterilagret är för liten för
att kunna kapa effekterna med cirka 4 kW under 10 timmar samtidigt som batterilagret
inte laddas på dagtid då fastigheten förbrukar all energi själv. Detsamma gäller även för
topparna som infinner sig i augusti. Fördelningen av de olika besparingsmöjligheterna
ses i tabell 7 nedan.
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Tabell 7. Fördelning av simuleringens olika besparingsmöjligheter.
Typ
Använt överskott
Effekttoppskapning
Överföringsavgift dag/natt
Antal cykler

Mängd
1367 kWh
38,13 kW/ år
3545,9 kWh
205 stycken

Besparing
1367 SEK
1525 SEK
1362 SEK
Totalt: 4254 SEK

4.2.3 Laddstrategi för Svalan - fyra Tesla Powerwall 2

Figur 8. Den orange linjen visar fastigheten Svalans simulerade konsumtion med
batterilager medan den svarta linjen visar fastighetens faktiska konsumtion år 2016.
I denna simulering, till skillnad från tidigare, har en annan produkt med högre
energimängd och högre i- och urladdningseffekt använts. Grafen visar tydligt att detta
batterilager bättre klarar av att kapa effekttoppar samtidigt som högre iladdningseffekt
gör att batteriet klarar av att ta tillvara på en större mängd överskottsel under
förutsättning att det finns kapacitet kvar i batteriet. Överskottet infinner sig främst på
helger.
Under januari till april sker effekttoppskapning med ungefär 5 kW. Att effektkapningen
inte är högre än så beror på att variationerna på dagtid är små och att batterilagret därför
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kapar effekterna som infinner sig i princip hela dagarna med cirka 5 kW. Batteriets
totala kapacitet räcker då cirka 10 timmar (5 [𝑘𝑊] ∗ 10 [ℎ] = 50 [𝑘𝑊ℎ]).
Under första delen av sommaren klarar batterilagret att kapa effekttopparna till den satta
nivån. Precis som i tidigare simulering så klarar batterilagret dock inte att täcka
effekttopparna som uppkommer i slutet av juni. Varaktigheten av dessa toppar är för
lång och det hade krävts ett batteri med högre energimängd (cirka 120 kWh) för att
klara detta. Fördelningen av de olika besparingskategorierna ses i tabell 8 nedan.
Tabell 8. Fördelning av simuleringens olika besparingsmöjligheter.
Typ
Använt överskott
Effekttoppskapning
Överföringsavgift dag/natt
Antal cykler

Mängd
2222 kWh
68,3 kW/ år
5618 kWh
233 stycken

Besparing
2222 SEK
2732 SEK
2157 SEK
Totalt: 7111 SEK

4.2.4 Laddstrategi för BioMedIT 2 – fyra Tesla Powerwall 2

Figur 9. Den orange linjen visar fastigheten BioMedIT 2:s simulerade konsumtion med
batterilager medan den svarta linjen visar fastighetens faktiska konsumtion år 2016.
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Eftersom kylmaskinen i denna fastighet ligger på ett annat elabonnemang än
fastighetselen, som används i simuleringen, så fås en jämnare lastkurva med färre rejält
avvikande effekttoppar. Under vinterhalvåret klarar batterilagret att täcka effekttopparna
bra. Eftersom solcellsanläggningen på 46 kWp är relativt stor i förhållande till husets
baslast finns ett ganska stort överskott av el även under vardagarna på sommaren. Detta
gör att det blir mer fördelaktigt att spara kapacitet i batteriet för att kunna ta tillvara på
överskottet dagtid under vardagarna istället för att ladda stora delar av batteriets
kapacitet på natten för att kunna kapa effekttopparna. Att batteriet laddas till en mindre
energimängd på natten under sommaren är också anledningen till att effekttopparna
under augusti månad inte klarar av att kapas. Fördelningen av de olika besparingarna ses
i tabell 9 nedan.
Tabell 9. Fördelning av simuleringens olika besparingsmöjligheter.
Typ
Använt överskott
Effekttoppskapning
Överföringsavgift dag/natt
Antal cykler

Mängd
3453 kWh
64,25 kW/ år
5697 kWh
261 stycken

Besparing
3453 SEK
2570 SEK
2188 SEK
Totalt: 8211 SEK

Ökar kostnaden för effekttoppar i framtiden är det dock möjligt att ladda batteriet mer
nattetid och då kunna kapa dessa toppar, vilket medför att mindre andel överskottsel
kommer tillvaratas. Prioriteras effekttoppskapning genom att ladda batteriet till 90 % av
dess användbara kapacitet maj-september fås istället resultatet som visas i figur 10.
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Figur10. Den orange linjen visar fastigheten BioMedIT 2:s simulerade konsumtion med
batterilager medan den svarta linjen visar fastighetens faktiska konsumtion år 2016. I
denna simulering har effekttoppskapning prioriterats.
Som figur 10 visar så finns det nu tillräckligt med energi i batterilagret på morgonen för
att det ska klara av att kapa topparna i augusti och september. Följden blir dock att
batterilagret tar tillvara på över 1000 kWh mindre av elöverskottet i jämförelse med
föregående simulering, se tabell 10.
Tabell 10. Fördelning av simuleringens olika besparingsmöjligheter.
Typ
Använt överskott
Effekttoppskapning
Överföringsavgift dag/natt
Antal cykler

Mängd
2348 kWh
79,64 kW/ år
5697 kWh
247 stycken

Besparing
2348 SEK
3186 SEK
2188 SEK
Totalt: 7722 SEK
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4.3 Säkringsabonnemang
Vissa fastigheter har en elkonsumtion där toppeffekten ligger på gränsen för att klara sig
på ett säkringsabonnemang. För att garantera att det alltid finns el i dessa fastigheter
väljs ofta ett effektabonnemang. Att minska huvudsäkringen kan dock innebära en
besparing på elnätskostnaden. I vissa fall kan det vara möjligt att använda sig av ett
batterilager för att täcka effekttopparna och på så sätt kunna sänka sitt abonnemang.
Detta kräver dock att det finns en viss kontroll över vilka elapparater som kopplas in i
fastigheten samt att det alltid går att lita på att batterilagret fungerar. För att få ha ett
säkringsabonnemang krävs det även att fastigheten säkras ned till vald säkringsstorlek,
vilket är förknippat med en kostnad.
I Vasakronans bestånd finns en del byggnader som ligger på gränsen för ett
säkringsabonnemang. I dessa byggnader ligger ofta kylmaskinen på ett separat
abonnemang eller så tillgodoses kylbehovet med hjälp av fjärrkyla, vilket ger en
jämnare lastkurva över året. I Vasakronans fastighet BioMedIT 2 ligger fastighetens
kylmaskin på ett separat abonnemang. Fastighetens övriga fastighetsel har en toppeffekt
som ligger på gränsen mellan säkrings- och effektabonnemang.
För att räkna ut vilken effekt en viss säkringsstorlek klarar av används följande formel:
(5)

𝑃 = 3 ∗ 𝑈𝐿𝑁 ∗ 𝐼
där P är effekten, ULN är fasspänningen och I är strömmen.

Eftersom varje fas säkras ned så innebär det att det maximala effektuttaget som tillåts
vid ett visst val av säkring gäller då det är exakt jämn belastning mellan faserna.
Kommande resultat baseras dessutom på högsta medeleffekt under en timma. Det är
därför möjligt att effekten i fastigheten är högre under kortare perioder, vilket kräver
ytterligare lite marginal.
Tabell 11. Prislista för säkringsabonnemang i Uppsala 2017 samt maximalt 3 fas
effektuttag per säkringsstorlek.
Säkringsabonnemang
[A]
35
50
63

Max effekt
[kW]
24 150
34 500
43 470

Tidstariff T4
Årsavgift [kr/år]
7840
11 268
15 196

Med ett batterilager sänks månadseffekten enligt tabell 12.
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Höglast Övrig tid
[kr/kWh] [kr/kWh]
0,524
0,14
0,524
0,14
0,542
0,14

Tabell 12. Månadseffekterna år 2016 med samt utan batterilager.
Månad
Jan

Månadseffekt [kW]
31,05

Ny månadseffekt [kW]
25

Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

32,28
28,82
24,71
24,74
24,23
27,41
29,94
29,23
30,94
27,23
30,84

25
25
21
22,78
21,02
21
28,86
28,51
19
20
20

Tabell 12 visar att fastigheten år 2016 hade klarat sig på ett säkringsabonnemang med
huvudsäkring 50 A, men att marginalen endast är några få kW innan den säkringen hade
blivit överbelastad under årets höglasttimmar. Med fyra stycken Tesla Powerwall 2
hade månadseffekten dock kunnat sänkas rejält och det hade funnits över 25 % marginal
tills säkringen hade överbelastats. Den årliga besparingen som hade uppnåtts visas i
följande tabell.
Tabell 13. Besparing år 2017 med batterilager samt med batterilager och byte till ett
säkringsabonnemang.
Konfigurering
Effektab. utan batterilager
Effektab. & batterilager
Säkringsab. & batterilager

Kostnad
49 593 SEK
41 382 SEK
40 637 SEK

Besparing
8211 SEK
8956 SEK

Den simulerade skillnaden mellan säkringsabonnemang och effektabonnemang
tillsammans med batterilager blir i detta fall 745 SEK, vilket förmodligen inte är en
tillräcklig besparing för att motivera ett abonnemangsbyte, dels på grund av risken att
säkringen skulle lösa ut samtidigt som ett byte innebär en kostnad.
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4.4 Känslighetsanalys - elpriset
Tabell 14. Nuvärdesberäknade besparingen för olika prisförändringar under 15- och 20
års livslängd. Kalkylräntan är 5% och månadseffektavgiften år 2017 = 40kr/kW, månad
om annat inte anges.

Svalan - BoE
Svalan - 4 Tesla
Elpris, elnäts, energiskatt och
månadseffektavgiftsökning med 3% från 2018 DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Svalan - 4 Tesla
Elpris, elnäts, energiskatt och
månadseffektavgiftsökning med 6% från 2018 DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Svalan - 4 Tesla
Elpris, elnäts, energiskatt och
månadseffektavgiftsökning med 10% från 2018 DagH54 - 4 Tesla
Svalan BoE
Elpris, elnäts, energiskatt och
månadseffektavgiftsökning med 3% från 2018. Svalan - 4 Tesla
Månadseffektavgiften 2017 = 80kr/kW, månad DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Elpris, elnäts, energiskatt och
månadseffektavgiftsökning med 6% från 2018. Svalan - 4 Tesla
Månadseffektavgiften 2017 = 80kr/kW, månad DagH54 - 4 Tesla
Prioriterad effekttoppskapning då
månadseffektavgiften 2017 = 80kr/kW, månad.
Elprisets alla delar ökar med 6%
DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Elpris enligt IEA, energiskattökning med 3 %,
Svalan - 4 Tesla
elnätsökning med 5 % och
månadseffektavgiftsökning med 6% från 2018 DagH54 - 4 Tesla
Elpris enligt IEA, energiskattökning med 3%,
Svalan - BoE
elnätsökning 5% och
Svalan - 4 Tesla
månadseffektavgiftsökning med 6% från 2018,
Månadseffekten = 80kr/kW, månad
DagH54 - 4 Tesla
Elpris enligt IEA, energiskattökning med 3 %,
elnätsökning med 5%,
månadseffektavgiftsökning med 6% från 2018.
Prioriterad effektkapning då
månadseffektavgiften = 80kr/kW, månad.
DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Svalan - 4 Tesla
Överföringsavgiften samt alla elprisets delar
och månadseffektavgiften ökar med 3%
DagH54 - 4 Tesla
Svalan - BoE
Överföringsavgiften ökar 6% per år och
elprisets alla delar samt månadseffektavgiften Svalan - 4 Tesla
ökar med 3%
DagH54 - 4 Tesla

2017

2031

2036

4 051
6 772
7 820
4 051
6 772
7 820
4 051
6 772
7 820
5 504
9 374
10 268
5 504
9 374
10 268

50 371
84 460
98 171
58 322
98 077
114 728
72 517
122 390
144 288
69 481
118 690
130 372
81 625
139 817
153 994

63 142
105 970
123 417
77 339
130 285
152 982
105 790
179 015
212 228
87 492
149 586
164 446
109 176
187 312
206 627

10 388
4 051
6 772
7 820
5 504
9 374

155 931
56 475
95 076
109 985
79 778
136 818

209 274
73 813
124 556
142 441
105 650
181 583

10 268

149 330

197 722

10 388
4 051
6 772
7 820
4 051
6 772
7 820

152 758
53 298
89 098
102 874
57 042
95 028
108 888

203 216
67 911
113 526
131 079
74 595
124 115
141 818

Känslighetsanalysen visar att det med en livslängd på 15 år inte finns något prisscenario
med ett högre nuvärde än dagens inköpskostnad för fyra stycken Tesla Powerwall 2 som
estimerats till 212 000 SEK. Med investeringsstödet på 30 % finns tre priscenarier där
batterilagret anses lönsamt. I alla fallen är månadseffekten dock dubblerad, till 80kr per
kW och månad år 2017. Utöver en dubblerad månadseffektavgift krävs även en kraftig
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ökning av elprisets alla delar för att uppnå lönsamhet, se prisscenario åtta i tabell 14.
E.ON:s prislista Syd för effektabonnemang har en månadeffektavgift på 84 kr per kW
och månad (E.ON, 2017a). Men i denna prislista finns det istället inte någon skillnad i
överföringsavgiften mellan höglasttid och övrig tid, varvid den besparingsmöjligheten
försvinner.
Utan investeringsstödet är tekniken vid alla ovan undersökta prisnivåer inte lönsam på
15 års sikt. Skulle elprisets alla delar samt månadseffekten öka årligen med 10 % så
finns det endast ett scenario där lönsamhet uppnås vid en livslängd på 20 år.
Känslighetsanalysen visar att trots höga elprisökningar så måste teknikens inköpspriser i
de flesta scenarier nära halveras innan den kan anses lönsam för Vasakronan.

39

5. Diskussion
Besparingsmöjligheterna med ett batterilager är starkt kopplade till inköpskostnaden i
relation till fastighetens lastkurva tillsammans med solcellsproduktionen, nätägarens
prissättning och de tekniska begränsningarna hos batterilagret. De studerade
fastigheternas
egenanvändningsgrad
av
producerad
elektricitet
från
solcellsanläggningarna var år 2016 cirka 90 %. Egenanvändningen är redan relativt hög.
Möjligheterna att ta tillvara på det överskott som finns är i sin tur beroende av i- och
urladdningseffekten, totala användbara kapaciteten i batterilagret samt storleken och
varaktigheten på elöverskottet. På grund av lägre aktiviteten i kontorslokaler på helger
krävs både en högre iladdningseffekt samt energikapacitet i batterilagret för att kunna ta
tillvara på merparten av överskottet som då kan uppkomma. Om tanken med ett
batterilager är att i största möjliga mån öka användningen av egenproducerad el i denna
typ av kontorsfastigheter krävs därför en utrustning med prestanda för att kunna lagra
den mängd el som produceras soliga helgsommardagar. Detta innebär att
utnyttjandegraden av ett sådant batterilager blir relativt låg under sommarhalvårets
vardagar.
Utöver att undersökta möjligheterna att ta tillvara på överskottet från
solcellsproduktionen har ett av studiens huvudsyften varit att ta reda på möjligheterna
att kapa effekttoppar av inköpt el, som de senaste åren blivit en allt större kostnad för
Vasakronan. Det batterilager som köpts in till fastigheten Svalan erbjuder för låg
urladdningseffekt för att kunna kapa en betydande del av dessa toppar. Teslas
Powerwall 2 erbjuder dock ett bättre förhållande mellan energikapacitet och
laddningseffekt, vilket resulterar till en högre urladdningseffekt som till större del kan
kapa dessa effekttoppar. Problematiken med att kapa effekttoppar är dock att de, i de
studerade fastigheterna, har en varaktighet som ofta sträcker sig över en hel arbetsdag.
Trots hög urladdningseffekt räcker batterilagrets energimängd inte alltid till för att
kunna kapa topparna med dess maximala urladdningseffekt. Detta medför i sin tur en
risk att batteriet laddas ur för fort på grund av för låg nivå för effekttoppskapning, vilket
innebär att det inte finns tillräckligt med energi för att kapa de sista topparna under en
dag. Eftersom månadseffektavgiften baseras på den högsta medeltoppeffekten under en
timma per månad, så skulle detta medföra att all besparing av att kapa effekttoppar
skulle gå förlorad den specifika månaden detta inträffar. Skillnaden mellan överskottet
från fastigheten under vardagar mot helger medför också att ett batteris kapacitet
behöver vara mycket större på helgerna i jämförelse med veckodagarna. I dagsläget står
de tre besparingsmöjligheterna; lagra solelöverskottet, utnyttja prisskillnader i
överföringsavgift samt kapa effekttoppar, för ungefär lika stor del vardera av den totala
besparingen. Om batteripriset ökar linjärt mot mängden användbar kapacitet blir
besparingen högre ju större utnyttjandegraden är av ett batterilager. Detta innebär i sin
tur att det ekonomiskt sett är bättre att köpa ett för litet än ett för stort batteri, under
förutsättning att nivåerna för effekttoppskapning sätts korrekt.
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5.1 Simulering
Eftersom i- och urladdning har antagits vara förlustfri i simuleringarna, vilket den i
verkligheten inte är, så är besparingen som uppnås med den studerade tekniken i
verkligheten troligen lägre än vad denna studie visar. Detta tillsammans med insikten att
det i verkligheten inte går att sätta nivåer för i- och urladdning som ger lika hög
besparing innebär att den ekonomiska lönsamheten blir ännu lite lägre. Förlusterna som
sker i tekniken har inte i detalj kartlagts i detta arbete, men eftersom det i batterilagret
sitter en laddare samt en växel-/likriktare som gör om strömmen från växelström (AC)
till likström (DC) vid iladdning och tvärt om vid urladdning så är det rimligt att anta en
del förluster. Enligt tabell 3 har Box of Energys batterilager en cykelverkningsgrad på
90 %. Ur ett systemperspektiv på fastigheten är den tekniska lösningen där likström,
som produceras i solcellerna, görs om till växelström via solcellernas växelriktare för att
sedan ännu en gång göras om till likström då laddning sker av batterilagret, en dålig
lösning med tanke på förluster. Här finns det fördelar med att hitta lösningar för att
ladda ett batterilager direkt med likströmmen från solcellerna och på så sätt slippa två
omvandlingar.
Simuleringarna är gjorda på timvis data [kWh] medan tekniken arbetar momentant
[kW]. På en timma skiljer sig effekten från anläggningarna mot energimängden som
simuleringarna gjorts på, där det exempelvis halva timmen kan finnas en hög
produktion från solcellerna medan det resterande halvtimma kanske inte finns någon
produktion alls. För solcellsproduktionen innebär detta i verkligheten att all energi som
går att ladda in i batteriet på timbasis i simuleringarna kanske inte går att ladda in
momentant. Således finns en risk att batterilagret momentant inte kommer kunna ladda i
lika stor mängd som simuleringarna visar. Å andra sidan är det motsatt förhållande med
urladdning av batteriet. Eftersom batterilagrets i- och urladdning styrs av en mätare som
mäter effekt så kan urladdning ske när mätaren momentant visar en viss nivå bara delar
av en timma. Detta innebär praktiskt att en större del av energimängden laddas ur på
timbasis i jämförelse med vad som skett i simuleringarna. I en mer exakt studie skulle
simuleringar göras på data som samlats in varje kvart eller om möjligt med momentan
effekt som samlas in exempelvis en gång varje minut. Eftersom det inte funnits tillgång
till data med så hög upplösning för detta arbete och eftersom elnätet och elprisets
debitering sker på timbasis så har timvis data ansetts vara en tillräckligt bra estimering.
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5.2 Batteri- och elpris
För att kunna jämföra olika batteritillverkares priser är det vanligt att man jämför priset
per kWh. Men eftersom livslängden beror på hur stor del av totala kapaciteten som
används så är det viktigt att titta på skillnaden mellan total- och användbar kapacitet mot
livslängden och antalet cykler vid dessa jämförelser. Beroende på användningsområde
för batterilagret kan det finnas incitament att utnyttja en större andel av den totala
kapaciteten till följd av mindre antal cykler eller vise versa. Sjunkande batteripris
samtidigt som tekniken utvecklas kommer göra att situationen förmodligen förändras
rejält inom de närmsta åren. Eftersom tekniken fortfarande är ny är det viktigt att
specifikationerna på framtida lösningar jämförs med de som detta arbete utgått ifrån för
att bedöma detta arbetes relevans i framtida tillämpningar. Från känslighetsanalysen kan
det konstateras att en högre besparing till följd av ökade elpriser får relativt dåligt
genomslag på grund av avkastningskravet som Vasakronan har, där vi i detta arbete
använt kalkylränta 5 %. Eftersom det i dagsläget inte finns en ekonomisk lönsamhet i
batterilager och eftersom vi endast kan tro om framtida el- och batteripriser så är en
investering av tekniken för användningsområdena som undersökts i denna studie inte att
rekommendera.
Vill Vasakronan få maximal ekonomisk utdelning av överskottet från solceller kan de
istället skriva ett avtal med något av elhandelsbolagen för att ge dem uppgiften att sälja
överskottselen till spotpris, vanligtvis mot en avgift (E.ON, 2017b). E.ON. tar år 2017
ut ett avdrag från spotpriset på 4 öre/kWh (ibid). Tillsammans med ersättningen för
nätnytta från nätbolaget, 4,70 öre/kWh år 2017 i Uppsala (Vattenfall), är detta i
dagsläget ett ekonomiskt bättre alternativ för att öka återbetalningen av en
solcellsinvestering jämfört med ett batterilager.

5.3 Styrstrategi
Nivåerna för hur i- och urladdning av batterilagret ska ske måste i dagsläget sättas
manuellt. För att kunna optimera driften krävs därför en analys av fastighetens
lastkurva, där besparing av att kapa effekttoppar måste vägas mot värdet av att spara
överskottselen från solcellerna för att uppnå maximal besparing. Om batterilagret laddas
till stor del av dess användbara kapacitet på natten och det nästkommande dag blir ett
stort solcellsöverskott finns det risk att batteriet inte kan ta tillvara på all energi som
produceras. Å andra sidan, om batteriet laddas för lite på natten så finns det mer plats
till ett elöverskott från solcellerna, men en risk att energimängden är för liten om
effekttoppar infinner sig nästkommande dag. För bäst utnyttjande ur ett ekonomiskt
perspektiv är det alltså viktigt att hitta den laddningsstrategi som ger högst besparing.
När laddningsstrategin skapas är det viktigt att sätta nivåerna för effektkapning med lite
marginal, för att säkerställa att batterilagret kommer kunna kapa alla toppar ovanför
nivån som uppkommer under den dagen. En för lågt satt nivå kan innebära att
energimängden i batterilagret tar slut för tidigt. Eftersom resultatet i detta arbete är den
simulerade maximala besparingen som uppnåtts i de olika fallen, så kommer nivåerna i
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verkligen inte kunna sättas lika exakt. Således är besparingen, med beräkningar på
timvis data, i verkligheten något mindre än resultatet i detta arbete. Resultatet påverkas
också av hur ofta man väljer att förändra strategin. I detta arbete har året delats in i fem
stycken delar, där samma strategi tillämpats på en hel period. En aningen högre
besparing hade kunnat åstadkommas om året hade delats in i fler delar, exempelvis per
månad. Att utföra en analys och sätta nya nivåer varje månad är dock tidskrävande,
varpå tillvägagångssättet att dela in året i fem delar har ansetts vara mer tillämpbart i
verkligheten.
5.3.1 Prognosstyrning
Eftersom effekttoppar i kontor med en eldriven kylmaskin uppkommer då kylmaskinen
måste producera mycket kyla för att kompensera för varm utomhustemperatur och
eftersom solcellerna producerar el då det är mycket sol ute så skulle ett batterilager med
fördel kunna styras efter väderprognoser. Detta är inget som studerats i detalj i detta
arbete varpå endast övergripande insikter kommer diskuteras.

Figur 11. Den svarta linjen visar fastigheten Svalans konsumtion medan den orangea
linjen är utomhustemperaturen i Uppsala under en vecka i juni. Perioden är 2016-0723 klockan 00:00 - 2016-07-30 klockan 00:00.
Från figur 11 blir relationen mellan utomhustemperatur och hög elkonsumtion i
fastigheten tydlig. Utomhustemperaturen är dock lägre under tisdagen då den andra
effekttoppen infinner sig och denna topp är dessutom högre än den första. Klimatet i en
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fastighet beror på andra faktorer än utomhustemperaturen, exempelvis solinstrålning
och vindhastigheten utanför fastigheten, vilket kan vara en förklaring till detta. SMHI:s
produkt ekvivalent temperatur tar hänsyn till flertalet parametrar (SMHI, 2017), vilket
troligen skulle kunna fungera bättre för att prognostisera lasten i framtiden. Via SMHI
kan ett bolag teckna abonnemang för kontinuerliga leveranser av prognoser, som ett
smart styrsystem eventuellt skulle kunna utnyttja för att styra laddningen av ett
batterilager i framtiden. Hur tekniken ska se ut för att göra detta har inte studerats i
detalj liksom tillförlitligheten hos dessa prognoser. Skulle en prognosstyrning av ett
batterilager vara tekniskt möjlig och ha god tillförlitlighet så skulle utnyttjandet av ett
batterilager med stor sannolikhet bli betydligt bättre, och därmed också besparingen.

5.4 Service och driftsäkerhet
Att ett batterilager är tillförlitligt och alltid fungerande när en effekttopp infinner sig är
en förutsättning för att kunna utnyttja denna besparingsmöjlighet. Om en aktör
dessutom sänkt sina säkringar och installerat ett batterilager för att täcka för
effektbehovet som kan uppstå blir driftsäkerheten ännu mer kritisk. Kan batterilagret
inte leverera när det behövs skulle detta innebära att elen i fastigheten då skulle slås ut.
Eftersom ett batterilager består av många olika delar som alla måste fungera är
robustheten i systemet därför en viktig detalj. I och med utvecklingen av tekniken så
kommer också driftsäkerheten troligen öka. Innan driftsäkerheten kan garanteras är det
dock förknippat med risk att utnyttja lagret för dessa typer av användningsområden.
En annan viktig aspekt av ett batterilager är behovet av service samt kostnaden för
dessa. Eftersom ett batterilager ofta innehåller ett aktivt kylsystem samt avancerad
teknik så kan det vara bra att se över produkterna med jämna mellanrum. För Box of
Energys batterilager kan kunder köpa en årlig service som i dagsläget kostar 1600
SEK/år. Teslas Powerwall 2 ska enligt handboken inte kräva någon form av underhåll
(Tesla, 2017c). Med dagens låga besparingsnivåer är det viktigt att ett batterilager
kräver liten mängd tillsyn som under dess livstid är förknippad med låg kostnad.

5.5 Vidare studier
Ett batterilager skulle i framtiden kunna användas i andra tillämpningar än de som
berörts i denna studie. Dessa tillämpningar kan dessutom ha ett så pass stort ekonomiskt
värde så att investeringen i tekniken är lönsam. Batterilagring används redan som reserv
vid exempelvis strömavbrott. För Vasakronans del kan batterilager dock komma att
spela en roll för laddinfrastrukturen i takt med att kunder i större utsträckning förfrågar
elbilsladdning på Vasakronans parkeringsplatser. Här kan ett batterilager fungera som
effektreserv under de stunder som inkommande elanslutning inte kan leverera den effekt
som laddstolparna för stunden kräver. Här får ett batterilager ett annat ekonomiskt värde
då det kan möjliggöra att Vasakronan kan hyra ut fler parkeringsplatser med laddstolpar
och ändå utlova en viss effekt.
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Det är även intressant att titta på möjligheten att med hjälp av batterilager agera på
marknaden för effektreserv (Svenska Kraftnät, 2016b). I dagsläget måste en aktör kunna
erbjuda en effekt på minst 0,1 MW för att kunna delta (ibid). Det vore intressant att
undersöka om en aktör som äger flertalet batterilager som tillsammans kan leverera en
tillräckligt stor effekt kan delta på marknaden. Detta skulle i så fall kunna ge en
inkomstkälla dels som effektreserv och dels en besparing då batterilagrena tar tillvara på
överskottet från solcellsproduktionen. Kravet kan dock vara att ägaren under vissa tider
alltid måste kunna leverera en del effekt, vilket i så fall skulle innebära att aktören
tvingas låsa en del av kapaciteten i sina batterier för detta.
En annan möjlig studie av batterilager är att titta på variationen i spotpriset, som denna
studie avgränsats ifrån. Här finns självklart en möjlig besparing men eftersom
dygnsvariationen den senaste tiden varit på endast några få ören/kWh (maximalt 20
öre/kWh) mellan högsta och lägsta pris (Nord Pool, 2017b), krävs det ett batterilager
med stor kapacitet för att det ska bli en betydande besparing av detta
användningsområde. Det är därför troligt att denna besparingsmöjlighet får ett större
genomslag först vid större dygnsvariationer i spotpriset.
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6. Slutsatser
Studien visar att ett batterilagers möjlighet att kapa effekttoppar begränsas av tekniken
såväl som fastighetens lastkurva. Kraven för att kunna kapa toppar är att tekniken har en
hög urladdningseffekt samt en tillräckligt hög energikapacitet för att möjliggöra
urladdning under topparnas varaktighet. På de studerade fastigheterna är varaktigheten
av effekttoppar i många fall lika lång som en arbetsdag, vilket innebär att det krävs stora
energimängder för att kunna kapa dessa. I en fastighet med elförsett kylsystem
uppkommer de större effekttopparna på sommaren då även solcellsöverskottet är som
störst. För att uppnå maximal besparing krävs därför en laddningsstrategi där en del av
batterilagret behöver vara laddat på morgonen för att kunna kapa effekttopparna, medan
en del av energimängden behöver vara oladdad för att kunna ta tillvara på eventuellt
överskott som uppkommer under dagen. Studien visar att denna laddningsstrategi är
beroende av byggnadens lastkurva i relation till solcellsproduktionen. Simuleringarna
visar att om samma typ av batterilager används så uppnås högst besparing under
sommarmånaderna om batterilagret laddas till 70 % inför kommande dag för fastigheten
Svalan, medan högst besparing uppnås om laddning sker till 30 % inför kommande dag
för fastigheten BioMedIT 2. Eftersom aktiviteten i en kontorsfastighet är lägre på
helgerna är det också då det kan bli ett stort överskott av el från fastigheten. För att ta
tillvara på så mycket som möjligt av denna energi är det därför viktigt att tömma
batteriet fredag och lördag natt. Eftersom överskottet kan vara ganska stort krävs hög
iladdningseffekt samt mycket användbar kapacitet i batterilagret. För att öka sin
användning av egenproducerad el krävs därför ett större batterilager på helgen i
jämförelse med veckodagarna. De tre studera besparingsmöjligheterna står för ungefär
lika stor del vardera av den totala besparingen år 2017.
Studien visar att ett batterilager i dagsläget är för dyrt i relation till för låga elnäts- och
elpriser för att en investering till kommersiella fastigheter ska vara lönsam.
Känslighetsanalysen, där kalkylräntan 5 % använts, visar att batterilagret med bäst
specifikationer vid en årlig ökning med 3 % av elpriset, energiskatten, elnätskostnaden
samt månadseffektsavgiften och en livslängd på 15 år får kosta 84 460 SEK för att anses
lönsamt för fastigheten Svalan. Med en årlig ökning på 6 % av elpriset, elnätskostnaden
samt månadseffektsavgiften får batteriets inköpskostnad istället vara 98 077 SEK. Med
en livslängd på 15 år uppnås lönsamhet endast i de fall då månadseffekten dubblerats år
2017 och då investeringsstödet på 30 % använts. Med en livslängd på 20 år finns flera
prisscenarier som anses lönsamma.
Med grund i ovanstående slutsatser är rekommendationen att avvakta med investeringar
i denna typ av teknik. För att uppnå ekonomisk lönsamhet krävs en betydligt lägre
inköpskostnad eller ett betydligt högre elnäts- och elpris. Förändras situationen så pass
mycket att utvärdering av batterilagringsteknik blir relevant i framtiden är det viktigt att
de tekniska specifikationerna samt att det styrsystem som erbjuds utvärderas mot den
specifika fastighetens lastkurva och med hänsyn till elöverskottet tack vare
byggnadens solcellsanläggning.
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