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Abstract

Energy Storage Investment Rationality in a Swedish
Context 

Klara Sahlén & Marie Swenman

Sweden is heading towards a larger portion of renewable, weather 
dependent energy sources as a part of climate policy. To integrate 
such energy sources there is an increasing demand of flexibility 
in the Swedish electricity system. This further indicates a need 
to understand the rationality behind investments in flexibility 
resources, such as energy storage and demand response.

The purpose of this study is to investigate whether the 
measurement Levelised Cost of Storage (LCOS) is reflecting the way 
Swedish actors reason about investments in flexibility resources. 
By qualitative interviews with actors and calculations of LCOS in 
seven different use cases the investment logic related to energy 
storage is analysed in a Swedish context. By doing so this study 
aims to form a basis of how to encourage an effective utilization 
of the values that flexibility resources can provide.

Investments in energy storage and demand response technology are 
in studied use cases driven by soft values as goodwill, knowledge 
and comfort. Possible economic savings are often the rational 
argument for an investment, however, a greater benefit accrue to 
network operators, technology suppliers, and most of all, the 
electricity system.

Regulations regarding network operators’ required rate of return, 
ownership and bid requirements on the Swedish power regulation 
market are currently not promoting a transformation to a 
completely renewable energy system, in which flexibility resources 
are seen as presumptions. Soft values and system values are 
difficult to quantify, which aggravates an understanding of the 
investment rationality regarding energy storage and demand 
response in a Swedish context. Several actors pointed out power, 
primary to energy, as the deficient resource, which increases the 
problem to assess when investments will occur by using LCOS 
methodology. 

ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 17017
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
Ämnesgranskare: Johan Lundin
Handledare: Annica Gustafsson & Daniel Kulin



 
	
i 

Sammanfattning 

Det svenska energisystemet står, i linje med klimatmål på EU-nivå och nationell nivå, inför en 
omställning till ett hållbart elsystem. Det innebär en stor utbyggnation av förnybar, variabel 
elproduktion som främst förväntas komma från vind- och solkraft. Detta skapar nya, ökade 
krav på elsystemets förmåga att anpassas till variationer i såväl elproduktion som förbrukning. 
Ett mer flexibelt elsystem bör därför främjas. Flexibilitet skapas till exempel av 
överföringskapacitet, energilager och efterfrågeflexibilitet, där det senare handlar om att 
elanvändare förändrar sin förbrukning. 

I syfte att främja ökad flexibilitet i elsystemet finns det behov av att förstå hur investerare i 
dagsläget resonerar kring investeringar i flexibilitetsresurser, som energilager. Ett möjligt 
sätt att analysera investeringslogik kring energilager är användning av måttet Levelised Cost 
of Storage (LCOS) vilket, givet en lagringsteknik och tillämpning, ger en kostnad per 
“producerad”, urladdad, energienhet. Denna kostnad jämförs enligt metodologin med 
potentiella intäkter per energienhet, där en investering i tekniken förväntas ske om dessa 
motsvarar eller överstiger beräknat LCOS. 

Resultaten i studien är baserade på intervjuer med aktörer som undersöker, använder eller 
tillhandahåller energilager givet en viss tillämpning. I studien redogörs för tillämpningarna: (1) 
styrning av energiförbrukning i hushåll; (2) batterilager i kombination med småskaliga 
solcellsanläggningar samt; (3) batterilager som förstärkning av lokalt nät. Inom dessa 
undersöks sju användningsfall som beskriver investeringar med olika investerare och 
lagringstekniker. Resultaten ger genomsnittliga kostnader, i termer av LCOS, om 52 öre/kWh 
för styrning av energiförbrukning i hushåll, 6,5 kr/kWh för batterilager i kombination med 
solceller samt 40 öre/kWh för batterilager som förstärkning av lokalt nät. Samtliga studerade 
tillämpningar avser att tillhandahålla flexibilitet i systemet genom att reducera effektuttag. 
Flera intervjuade aktörer menar att möjligheten att leverera rätt mängd effekt i rätt tidpunkt 
efterfrågas framför lagring av energi, vilket inte speglas i måttet LCOS. 

Inom styrning av energiförbrukning av hushåll där investeraren är en hushållskund ses en 
ekonomisk besparing vara det rationella argumentet för investering. Fastän hushållskunden 
väntas göra denna investering blir den ekonomiska nyttan emellertid större för det lokala 
elnätsföretaget, som gynnas av den ökade flexibiliteten vilken innebär ett effektivare 
utnyttjande av elnätet. Leverantörer av styrningsteknik har begränsade möjligheter att med 
aggregerad flexibilitet delta på de marknader som justerar obalans i elsystemet, men ser stora 
intäktsmöjligheter inom dessa. Vid investeringar i batterilager i syfte att lagra överskott från 
solelproduktion har kunskap om tekniken och en känsla att bidra till ett hållbart energisystem 
varit avgörande för investeringsbeslut. Det finns för privatpersoner bidrag om 60 procent av 
inköpskostnaden för att främja sådana investeringar, men aktörer menar att detta motverkas av 
den skattereduktion som erhålls då överskottsel matas in på nätet. Då ett lokalt nät förstärks 
genom en investering i batterilager kan snabbladdning av eldrivna stadsbussar underlättas i ett 
tätbebyggt område. I ett användningsfall motiveras investeringen som ett mindre kostsamt 
alternativ till traditionell nätinvestering. Elnätsföretag gynnas återigen av ett mer effektivt 



 
	

ii 

utnyttjande av nätet, men de hindras såväl regulatoriskt som ekonomiskt från att vilja investera 
i energilager i denna tillämpning. 

Studien visar att olika typer av investerare har olika incitament för investering i energilager och 
dessa är beroende av tillämpning. Trots att energilager i dagsläget inte anses vara lönsamt så 
sker investeringar då det i en svensk kontext visar sig finnas mjuka värden som avgör 
investeringsbeslutet. Till dessa hör upplevd komfort, kunskap om tekniken och känslan av att 
göra en god gärning för energisystemet. Då dessa värden är svåra att kvantifiera ökar 
problematiken kring att förstå investeringslogiken kring energilager. 

Investeringar i energilager ger nyttor i termer av en ökad flexibilitet och ett effektivare 
utnyttjande av elnätet. Detta skapar ytterligare problematik i att förstå investeringslogik kring 
energilager i en svensk kontext då det inte finns något sätt för investerare att få intäkter för den 
systemnytta som de kan bidra med genom sin investering. I dagsläget finns inte någon marknad 
som beskriver intäkter relaterat till systemnytta. 

Nuvarande regleringar som berör ägandeskap av energilager, elnätsföretags avkastning och 
budstorlek på reglerkraftmarknaden motverkar integreringen av flexibilitetsresurser som 
energilager, vilka ses som en förutsättning för omställningen till ett helt förnybart elsystem. 
Detta innebär att optimal användning av tekniken, ur ett systemperspektiv, är begränsad av 
regleringar. Även om det skulle finnas en marknad för sådana nyttor är det inte säkert att LCOS 
kan användas för att beskriva investeringslogik då detta mått endast tar hänsyn till flyttad 
energimängd, medan aktörer i denna studie lyfter att det är effekt som ses som en knapp resurs. 

Det kan konstateras att LCOS möjligen kan fungera som en riktlinje för vad det kostar att flytta 
energi i tid med en viss teknik inom en viss tillämpning. På grund av icke-kvantifierbara nyttor 
kan det dock inte i dagsläget användas i en svensk kontext för att beskrivas när och om 
investeringar i energilager sker eller om det är samhällsekonomiskt lönsamt. 

Det finns potential att i framtiden skapa ekonomiska och regulatoriska incitament som gör att 
aktörer ser ett värde i att investera i energilager eller andra flexibilitetsresurser som tillför 
systemnytta. Fortsättningsvis finns ett behov av att studera vilka ekonomiska och tekniska 
aspekter som berör hur driften av ett energilager som verkar på flera marknader bör optimeras. 
Vidare finns behov av att undersöka hur regleringar relaterade till energilager påverkar 
möjligheten att ur ett systemperspektiv optimera dess drift och hur sådana regleringar påverkar 
omställningen till ett hållbart energisystem samt hur framtida regleringar bör utformas. 

	

	 	



 
	

iii 

Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete utfört under våren år 2017. Examensarbetet 
har skett på uppdrag av, och i samarbete med, Energimyndighetens enhet för förnybar energi 
och är genomfört inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala 
universitet. 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare på Energimyndigheten, Annica Gustafsson och 
Daniel Kulin, för stöd, insiktsfulla diskussioner och vägledning under arbetets gång. Vi vill 
även tacka andra personer på Energimyndigheten som visat intresse för vår studie och tagit sig 
tid att svara på våra frågor. Ett stort tack riktas även till vår ämnesgranskare Johan Lundin för 
goda råd och värdefulla kommentarer. 

Slutligen vill vi tacka samtliga aktörer som medverkat i intervjuer och på så sätt gjort denna 
studie möjlig. 

  

Klara Sahlén och Marie Swenman 

Uppsala, juni 2017 
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Definitioner 

Balanskraft: Skillnaden mellan uppmätt produktion eller förbrukning, det som levererats, 
och det som den balansansvarige planerade att leverera enligt produktionsplaner eller 
förbrukningsprognoser. 

Diskontering: Beräkning av ett värde på en framtida betalningsström, med hänsyn till en 
given räntesats. 

Diskonteringsränta: Förväntad avkastning på en investering som används vid diskontering. 
Även kallat kalkylränta. 

Effekt: Den mängd energi som omvandlas per tidsenhet och ett mått på förmågan i ett 
elsystem. Mäts i watt [W]. 

Effekttopp: Högsta uppmätta effekten under en given tidsperiod.  

Efterfrågeflexibilitet: Elanvändare anpassar sin förbrukning efter signaler som exempelvis 
hög belastning av elnätet eller lågt pris på el.  

Elområde: Geografiska områden som kan få individuella elpriser om överföringsförmågan 
mellan två eller flera områden är bristfällig, i annat fall erhålls systempris i samtliga områden. 
Sverige har fyra elområden, SE1-SE4.  

Energi: Den effekt som matas in eller tas ut från elsystemet över en viss tidsperiod. Energi 
kan liknas vid systemets uthållighet. Mäts i wattimmar [Wh]. 

Frekvens: Ett mått på och resultat av hur väl produktion och användning av el är i balans. 
Frekvensen ska vara 50 hertz [Hz]. Då råder det balans mellan produktion och förbrukning. 

Reglerkraft: Effekt som handlas av systemansvarig aktör under drifttimmen för att hålla 
elsystemet i balans. Energin säljs till den aktör som skapat obalansen.  

Reglerobjekt: Ett eller flera produktionsaggregat eller förbrukningsobjekt inom ett elområde 
som godkänts av systemansvarig för möjlig aktivering som avropad reglerkraft.  

Reglerresurs: Produktions- eller förbrukningsresurs som vid behov kan justeras under drift i 
syfte att uppnå balans mellan produktion och konsumtion av el.  

Överliggande nät: Det svenska elnätet har tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. Då 
lokalnätet är anslutet på spänningsnivåer under regionnätets, är regionnätet överliggande nät 
till lokalnätet. 
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Förkortningar 
aFRR  Automatic Frequency Restoration Reserve  

FCR-D  Frequency Containment Reserve - Disturbance  

FCR-N  Frequency Containment Reserve - Normal  

LCOC  Levelised Cost of Capacity 

LCOE  Levelised Cost of Energy 

LCOS  Levelised Cost of Storage 

mFRR  Manual Frequency Restoration Reserve 
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1. Inledning 
EU:s energi- och klimatpolitik syftar till att motverka klimatförändringar klimatmål har satts 
upp för att främja integration av förnybar energi. Dessa innebär att energikonsumtionen år 2030 
ska komma från minst 27 procent förnybara energikällor [1]. Samtliga länder inom EU måste 
därav skapa förutsättningar för förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och biomassa 
för att uppnå målen för miljövänlig energi. I linje med detta har Sveriges regering satt mål om 
ett 100 procent förnybart elsystem år 2040, vilket grundas i Energiöverenskommelsen som slöts 
år 2016 [2].  

Det svenska elsystemet är anpassat efter en centraliserad kraftproduktion, vilken innefattar 
storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Elnätet byggdes i en kontext där 
kraftproduktion skedde långt från de områden där elen senare användes, varvid ett hierarkiskt 
distributionsmönster har utformats [3]. Både globalt och nationellt pågår emellertid en rad 
förändringar i energisystemet. Tillförseln av el, som hittills har varit baserad på stora 
centraliserade produktionskällor, får ett allt större inslag av småskalig produktion. För att 
uppnå mål om ett förnybart elsystem, väcks frågor kring hur elsystemet bör utformas för att 
bidra till denna omställning. De nya omständigheterna innebär nya möjligheter att upprätthålla 
en säker och tillräcklig energiförsörjning i termer av elsystemets förmåga att leverera effekt 
och energi till dess användare under dygnets alla timmar [4].  

I och med att klimat- och hållbarhetsmål ställer krav på en fossilfri elproduktion [2] står det 
svenska elsystemet inför en än kraftigare utbyggnad av förnybar elproduktion som till största 
delen väntas komma från vind- och solkraft [5]. Då dessa är väderberoende, icke-planerbara, 
produktionskällor ökar de krav som ställs på det befintliga elsystemet då det måste kunna 
säkerhetsställa en god överföringskapacitet och systembalans. För att möjliggöra ett elsystem 
med en hög andel, eller uteslutande, förnybar energi krävs därför en ökad flexibilitet för att 
kunna upprätthålla balans mellan utbud och efterfrågan på energi [6]. 

Flexibilitet har traditionellt hanterats av produktionsanläggningar som snabbt kan reglera 
produktionen. I Sverige är det i första hand vattenkraften som tillgodosett detta behov [7], men 
till följd av att vissa kärnkraftsreaktorer är daterade och därför planeras att stängas ner fram till 
år 2019 [8] kommer troligtvis vattenkraftens roll som baskraft att öka [9]. Detta leder till att 
dess reglerkapacitet minskar, vilket innebär ökade krav på flexibilitet [9]. I takt med en ökande 
andel förnybar och variabel elproduktion kommer ytterligare flexibilitetsresurser att behövas 
[7].  

Krav på flexibilitet i elsystemet har således lagt grunden till behovet att kunna flytta energi från 
en tidpunkt till en annan [10]. I detta syfte anses efterfrågeflexibilitet, där elanvändare styr sin 
förbrukning utifrån signaler som hög belastning i elnätet eller lågt elpris, ha stor potential [7]. 
Även energilager betraktas som en resurs med goda möjligheter att erhålla flexibilitet genom 
att lagra energi till ett senare tillfälle och därmed fungera som en buffert mellan elproduktion 
och förbrukning [11].  
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Energisystemet utformas av flera aktörer vars roll är att skapa förutsättningar för att systemet 
utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning. Roller och ansvar mellan olika aktörer är inte 
självklara och förändras över tid [12]. I dagsläget är ansvarsfördelningen mellan aktörer i 
elsystemet utformad för att klara de behov som varit aktuella hittills [9]. Behovet av flexibilitet 
kan därav innebära att ansvar kring integration av flexibilitetsresurser bör fördelas.  

Energimyndigheten är en statlig myndighet som hanterar frågor kring användning och tillförsel 
av energi. Dess verksamhet utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning. 
Myndigheten verkar för att samordna arbetet med omställningen av energisystemet och främja 
en ökad användning av förnybara energikällor. Detta genom att bland annat ta fram nationella 
analyser och prognoser samt genom att ta fram förslag gällande utveckling och hantering av 
styrmedel. För att främja ett långsiktigt hållbart energisystem behövs således en förståelse kring 
den logik som i dagsläget ligger till grund för investeringar i flexibilitetsresurser. 
Förverkligandet av ett flexibelt elsystem kräver, enligt [13], att ett antal investeringar görs och 
de aktörer som förväntas genomföra dessa behöver ha rätt förutsättningar. 

1.1 Problematisering 

Energimyndigheten använder idag måttet Levelised Cost of Energy (LCOE) för att bedöma 
investeringslogiken för olika elproduktionstekniker. LCOE beskriver en kostnad per 
energienhet (kronor per kilowattimme), för en viss elproduktionsteknik, som tar hänsyn till 
investeringskostnader, årliga kostnader, årlig elproduktion, teknisk livslängd och investerarens 
avkastningskrav. Då elpriset tillsammans med andra potentiella intäkter per kilowattimme är 
detsamma eller högre än LCOE, väntas en investering i tekniken göras. LCOE används därav 
för att möjliggöra bedömning av vilka prisnivåer som leder till produktionsinvesteringar och 
prognoser över hur Sveriges energiförsörjning kan se ut framåt i tiden. När olika tekniker 
jämförs i Energimyndighetens modellverktyg antas ekonomisk rationalitet vara drivkraften för 
investeringar. Detta innebär att modellen väljer det alternativ som uppvisar lägst kostnad sett 
till LCOE, varvid det är viktigt för Energimyndigheten att kunna beskriva kostnader på detta 
sätt för olika tekniker.  

På samma sätt önskas investeringslogiken kring energilager förstås och implementeras i 
Energimyndighetens arbete. I ett flertal studier [14], [15], [16] har ett motsvarande 
kostnadsmått för energilager, Levelised Cost of Storage (LCOS) introducerats, som ämnar 
bedöma investeringslogiken för energilager. Då LCOS är ett relativt nytt mått är det ännu ovisst 
hur väl det speglar svenska aktörers bedömningar av kostnader och lönsamhet relaterade till 
energilager. Att bedöma den ekonomiska rationaliteten blir emellertid svårt då energilager har 
ett flertal tillämpningsområden inom vilka olika tekniker lämpar sig olika väl. Med 
utgångspunkt i detta finns det ett behov av att undersöka vilka nyttor och svårigheter som 
uppkommer vid beräkningar som grundar sig i måttet LCOS och huruvida det kan eller bör 
användas som underlag i Energimyndighetens bedömning av investeringslogik för energilager. 

Då existerande studier om energilager tycks vara begränsade till att undersöka dess ekonomiska 
och/eller tekniska förutsättningar finns ett intresse av att studera investeringslogiken kring 
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energilager i sin helhet. Med utgångspunkt i detta vill Energimyndigheten skapa ett underlag 
för huruvida energilager kan bedömas som alternativa investeringar till andra produkter och 
tjänster, vars kostnad mäts i kronor per kilowattimme, på den svenska elmarknaden. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida kostnadsmåttet Levelised Cost of Storage 
(LCOS) speglar svenska aktörers sätt att se på och bedöma kostnader relaterade till att lagra 
energi över tid. Genom att undersöka hur aktörer genomför marknadsbedömningar och vad 
som ligger till grund för investeringsbeslut kopplat till energilager, syftar denna studie vidare 
till att skapa en övergripande bild över marknadens syn på energilager och en förståelse för de 
möjliga nyttor som de kan tillföra elsystemet. Detta för att kunna skapa ett underlag till hur 
Energimyndigheten kan verka för att skapa incitament för ett effektivt utnyttjande av sådana 
nyttor. Med utgångspunkt i detta är det viktigt att förstå hur ansvar i investeringar idag fördelas 
mellan aktörer på elmarknaden för att möjliggöra optimala förutsättningar för framtida 
implementering av energilager och flexibilitetsresurser. 

För att uppfylla syftet ska följande frågeställning besvaras: 

- Hur bör investeringslogik kring energilager förstås i en svensk kontext?  
 
Underfrågor: 

- Hur kan LCOS förstås som ett marknadsbeskrivande mått i förhållande till aktörers 
kostnadsantaganden och investeringslogik? 

 
- Hur bör ansvar för implementering av energilager och flexibilitetsresurser fördelas 

mellan aktörer på den svenska elmarknaden? 

1.3 Avgränsningar 

Definitionen av energilager kan omfatta samtliga energiformer. I denna studie avses emellertid 
energilager avsedda för elsystemet. Därav definieras energilager som ett system vilket är 
installerat och kopplat till ett elsystem och lagrar energi som redan har genererats som 
elektricitet. Enligt [17] innebär detta att energilager kan skjuta upp en viss mängd energi för att 
använda den vid ett senare tillfälle, antingen som slutlig energi eller omvandlad till en annan 
energibärare. Denna studie inbegriper således efterfrågeflexibilitet, vilket innebär att även 
styrning av energiförbrukning med hänsyn till energiåtertagning innefattas. Studien ämnar 
vidare fokusera på lagring av förnybar elenergi för att eftersträva regeringsmål om ett 100 
procent förnybart elsystem år 2040. Med grund i detta avgränsas studien från fossila bränslen. 
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Denna studie ämnar studera investeringslogik i termer av vilka drivkrafter som ligger till grund 
för investeringsbeslut. Emellertid avgränsas studien, på grund av dess omfattning, från att 
undersöka potentiella intäkter kvantitativt. 

2. Det svenska elsystemet  
Detta avsnitt beskriver hur det svenska elnätet är uppbyggt och hur systemets balans 
upprätthålls. Avsnittet ämnar skapa en förståelse för den kontext inom vilken energilager kan 
tillhandahålla tjänster.  

2.1 Elnätets uppbyggnad 

Elnätet har en grundläggande funktion i det svenska samhället som en länk mellan produktion 
och användning av el och är avgörande för att samhället ska fungera [18]. I Sverige delas elnätet 
in i tre nivåer: stamnät (transmissionsnät), regionnät och lokalnät (distributionsnät). Stamnätet 
kan överföra stora mängder elenergi över långa sträckor med mycket låga förluster [18], vilket 
kräver en hög driftspänning som i Sverige är 220-400 kV [19]. Det svenska stamnätet är inte 
nationellt avgränsat utan är i flera punkter sammankopplat med grannländernas stamnät och är 
således en del av ett europeiskt starkströmsnät. Regionnäten transporterar energi från stamnätet 
till lokalnäten. Emellertid förekommer det att el transporteras direkt från regionnäten till större 
elanvändare. Vanligtvis används spänningar inom 40-130 kV för regionnäten. Lokalnäten 
distribuerar el till elanvändare, där elen leds till olika delar av distributionsområdet i ledningar 
med en driftspänning om 10-20 kV. Elen transformeras sedan ned ytterligare, till 230-400 V, 
för att bli hanterbar för användarna innan den når fram till exempelvis bostäder och kontor [19]. 
Det svenska elnätet har en leveranssäkerhet om i genomsnitt 99,98 procent [20].   

2.2 Systembalans och reglering 

I ett elsystem måste elanvändning inklusive systemförluster i varje tidpunkt motsvaras av en 
lika stor elproduktion, oavsett vad som inträffar i systemet [21]. Bortsett från vind- och solkraft 
sker majoriteten av Sveriges elproduktion i roterande synkrongeneratorer. Då dessa är 
sammankopplade i ett växelströmssystem tvingas de av elektromekaniska krafter att rotera med 
samma hastighet, vilket innebär att elsystemet har en gemensam frekvens [9]. I det nordiska 
elsystemet ska frekvensen ligga på 50 Hz, men den tillåts variera mellan 49,9 och 50,1 Hz [22]. 
Variationer i frekvensen kan ge störningar i elnätet och detta uppstår då det råder obalans 
mellan produktion och konsumtion [23]. Då tillförd effekt är lägre än förbrukad effekt minskar 
frekvensen och då tillförd effekt är högre än förbrukad effekt ökar frekvensen i systemet [24]. 
För att upprätthålla en god elkvalitet och ett väl fungerande kraftsystem krävs således att tillförd 
effekt är lika med uttagen effekt vid varje tidpunkt [22].  

 



 
	
5 

Regeringen har därför tilldelat Svenska kraftnät ansvaret att upprätthålla balansen, vilket 
innebär att de övervakar produktion och konsumtion och styr eller reglerar dessa utefter behov 
[23]. Det finns olika resurser som sköter regleringen av balansen i elsystemet: svängmassa, 
primär-, sekundär- och tertiärreglering. Marknaden för balansreglering beskrivs i avsnitt 3.3.3. 

2.2.1 Svängmassa 

Svängmassa kan beskrivas som mekanisk tröghet mot förändringar av frekvensen i 
kraftsystemets roterande delar. Dess uppgift är att snabbt ta emot eller avge energi för att 
uppfylla balansen i elsystemet [24]. I turbiner och generatorer finns mekaniska massor som 
utgör en upplagrad rörelseenergi, vilken fås genom antingen hög rotationsenergi eller en stor 
massa [21]. Genom att generatorer är starkt kopplade till varandra kan de ses som en ekvivalent 
generator vars rörelsemängdsmoment utgör en tröghet mot förändringar i den mekaniska 
balansen mellan produktion och konsumtion i elsystemet [9]. Detta tröghetsmoment innebär 
att energi upptas för att öka frekvensen vid effektbrist och avges för att minska frekvensen vid 
effektöverskott [24]. På detta sätt utgör svängmassan den första delen i en balansreglering av 
sammankopplade växelströmssystem [21].  

2.2.2 Primärreglering 

Primärregleringen utgörs av en automatisk frekvensstyrd reglering av generatorerna i vissa 
kraftstationer [25]. Denna reglering upphandlas i förväg genom bilaterala avtal med 
producenter [25] vars kraftverk mäter systemfrekvensen och har en turbinreglering som 
reagerar på frekvensavvikelser [9]. När frekvensen minskar ökas produktionen i dessa 
kraftverk och när frekvensen ökar minskas produktionen. Primärregleringen aktiveras 
automatiskt inom några sekunder eller minuter [26]. I Sverige sker primärregleringen normalt 
i vattenkraftverk då de är förhållandevis mindre kostsamma och lättreglerade [9]. Det finns två 
olika produkter för primärreglering: frekvensstyrd normaldriftsreserv (FCR-N) och 
frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D). 

Syftet med FCR-N är att stabilisera frekvensen vid små förändringar i produktion och 
förbrukning [26]. Aktivering av denna produkt ska ske då frekvensen avviker från 50 Hz inom 
intervallet 49,9 Hz till 50,1 Hz. Då frekvensen stegvis sjunker under 50 Hz ska FCR-N vara 
aktiverad till 63 procent inom 60 sekunder och till 100 procent inom tre minuter [27].  

FCR-D stabiliserar frekvensen vid driftstörningar som innebär att frekvensen är utanför det 
tillåtna spannet 49,9-50,1 Hz [26]. Detta kan exempelvis ske vid ett plötsligt bortfall av en stor 
produktionsenhet eller elledning som skapar en stor obalans mellan produktion och konsumtion 
[28]. FCR-D aktiveras när frekvensen sjunker under 49,9 Hz och ska vara fullständigt aktiverad 
då frekvensen fallit till 49,5 Hz. Som krav ska 50 procent av avvikelsen vara återställd inom 
fem sekunder; avvikelsen ska vara helt återställd inom 30 sekunder [27].  
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2.2.3 Sekundärreglering 

Sekundärregleringen innefattar automatiska frekvensåterställande reserver (aFRR) som 
aktiveras automatiskt inom allt från sekunder till minuter då primärregleringen inte räcker till 
[26]. Då primärregleringen stabiliserat elnätet till en frekvens nära 50 Hz är syftet med 
sekundärreglering att återställa systemet till ursprungsläget 50,00 Hz. Detta för att avlasta 
primärregleringen så att denna är redo för kommande frekvensavvikelser [9], [26].  

aFRR inleddes genom ett gemensamt beslut mellan de nordiska stamnätsoperatörerna i syfte 
att på sikt förbättra frekvenskvaliteten och öka driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet [29]. 
Beslut om upphandling av aFRR sker gemensamt av stamnätsoperatörerna och den totalt 
upphandlade volymen baseras på respektive lands totala förbrukning föregående år. Varje 
stamnätsoperatör har ansvar att upphandla sin del av den totala volymen och i Sverige sker 
detta veckovis [29].  

2.2.4 Tertiärreglering 

Tertiärreglering innebär manuell reservhantering, där följande reserver inkluderas: frivilliga 
bud på reglerkraftmarknad (mFRR), störningsreserven samt effektreserven. Produkten mFRR 
handlas genom att Svenska kraftnät köper reglerkraft genom att begära in bud för varje timme 
under året från frivilliga aktörer på produktions- och förbrukningssidan. Produkten mFRR ska 
aktiveras inom 15 minuter och ska kunna vara aktiverad i minst en timme. För 
störningsreserven, som aktiveras vid ett större effektbortfall, gäller uthållighetskrav enligt 
överenskommelse, med krav på en aktiveringstid om 15 minuter [30]. Effektreserven sätts in 
om det skulle uppstå tillfällen då Sveriges elanvändning är större än tillgången på el [31]. 
Genom att aktörer på elmarknaden ställer sin produktionskapacitet till förfogande eller minskar 
sin elförbrukning kan de bidra till denna reserv [32]. Enligt år 2016 års förordning ska 
effektreserven uppgå till högst 1000 MW till och med 15 mars år 2017 och därefter får den 
uppgå till 750 MW endast om det finns särskilda skäl [33]. Detta då det tidigare tagits beslut 
om att avveckla effektreserven under förutsättningen att elkunder skulle blir mer flexibla i sin 
elanvändning och att marknaden skulle framdriva en flexibel produktion. Reserven förlängdes 
som en följd av att detta inte skedde, men målsättningen är att effektreserven inte längre ska 
behövas efter år 2025 då marknaden förväntas kunna undvika effektbristsituationer genom 
ökad flexibilitet i systemet [10]. 

3. Den svenska marknaden för el 
Detta avsnitt beskriver den svenska elmarknaden med utgångspunkt i de aktörer som är 
delaktiga i handel och överföring av el i Sverige. Vidare ges en överblick över 
grossistmarknaden för handel med el, vilken består av olika delmarknader där handeln sker 
över olika tidshorisonter. Avsnittet ämnar beskriva den marknadskontext som energilager 
ställs inför.  
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3.1 Introduktion till elmarknaden 

Elmarknaden består av två flöden – den fysiska överföringen av el och den finansiella handeln 
med el [34]. Den fysiska överföringen av el sker då el transporteras från 
produktionsanläggningar via elnätet till slutanvändare. Den finansiella handeln utgörs av ett 
ekonomiskt flöde från kund till producent via elhandlare och elbörsen. Även elnätsföretaget får 
betalt för att leverera el [35]. I ellagen [36] finns övergripande regler som gäller för alla aktörer 
som verkar på elmarknaden. Utöver ellagen finns ett antal förordningar som innehåller 
kompletterande bestämmelser för vilka aktörer som ansvarar för vad och hur dessa uppgifter 
måste genomföras och redovisas. De statliga myndigheterna Svenska kraftnät, 
Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket utövar tillsyn 
gentemot marknadens övriga aktörer och ser därmed till att ellagen tillämpas som den ska [37].  

3.2 Elmarknadens aktörer 

3.2.1 Elproducenter 

Elproducenter är aktörer som producerar el och matar in det i en inmatningspunkt i elnätet [37]. 
Dessa innefattar allt från stora energibolag till privatpersoner som äger en småskalig 
produktionsanläggning. Större producenter agerar ofta i eget namn på elbörsen där de både 
säljer el och säkrar elpris finansiellt. Mindre producenter väljer ofta att sälja den el de 
producerar till en större aktör som kan agera på marknaden [38].  

3.2.2 Elnätsföretag 

Elnätsföretag tillhandahåller elnätet och ansvarar för att transportera elenergi från 
produktionsanläggningar till elanvändare [37]. Enligt 3 kap. 1§ ellagen [36] ansvarar företag 
som bedriver elnätsverksamhet för drift och underhåll och, vid behov utbyggnad av 
ledningsnät. I tillämpliga fall ansvarar de också för dess anslutning till andra ledningsnät. I 
Sverige finns det ungefär 170 elnätsföretag som alla måste ha tillstånd, så kallad nätkoncession, 
att bygga ut ledningar [38]. Ett företag som bedriver nätverksamhet får inte bedriva produktion 
av, eller handel med, el om inte syftet med detta är att täcka nätförluster eller ersätta utebliven 
el vid elavbrott [36]. Elnätsföretagen har rätt att ta ut en nätavgift från de anslutna användarna, 
som ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av näten [39]. Elnätsföretagen agerar 
på en naturlig monopolmarknad varvid Energimarknadsinspektionen reglerar 
elnätsverksamheten, vilket innebär att de granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter [40]. 

3.2.3 Elhandelsföretag 

Elhandelsföretag köper el från elproducenter och säljer el till elanvändare [37]. Detta sker 
vanligtvis via den nordiska elbörsen Nord Pool. El handlas på en fri marknad i konkurrens 
mellan olika elhandlare. Fri prissättning råder och det är upp till kunden att välja den elhandlare 
som erbjuder det enligt kunden bästa avtalet [38]. El kan säljas antingen som fysisk leverans 
eller en i förväg bestämd mängd fysisk kraft som inte påverkas av fysisk förbrukning [37]. I 
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Sverige finns drygt 100 elhandlare och de är alla skyldiga att rapportera priser och villkor för 
sina vanligaste avtal till Energimarknadsinspektionen [38].  

3.2.4 Systemansvarig 

I Sverige har Svenska kraftnät rollen som systemansvarig och är därmed den systemoperatör 
som driver och förvaltar det svenska stamnätet. I systemansvaret ingår att se till att produktion 
och import motsvarar förbrukning och export i hela landet [38] och därmed att frekvensen 50 
Hz hålls i nätet [37]. Svenska kraftnät ansvarar också för elberedskapen. Det innebär att de 
planerar, leder och samordnar elförsörjningens resurser för att tillgodose samhällets behov av 
el i krissituationer [37].  

3.2.5 Elanvändare 

Elanvändare, även kallade slutanvändare eller elkunder, tar ut och förbrukar den el som finns i 
elnätet. Dessa kan till exempel vara industrier, företag eller hushåll [37]. Elanvändare behöver 
teckna två olika avtal. Ett avtal med ett elnätsföretag till vilka de betalar en avgift för nyttjande 
av nätet och överföring av el och ett avtal med ett valfritt elhandelsföretag, till vilka de betalar 
ett elprisavtal [38]. 

3.2.6 Balansansvariga 

Enligt 8 kap. 4 § ellagen [36] måste det i varje uttagspunkt i elnätet finnas en aktör som åtagit 
sig det ekonomiska ansvaret att säkerhetsställa balans i elsystemet. Det innebär att denne aktör 
ska se till att mängden el som tillförs det nationella elsystemet är lika stor som den mängd som 
tas ut i aktuell uttagspunkt. Alla elhandelsföretag måste antingen ha ett avtal med en 
balansansvarig eller själva vara balansansvariga. Balansansvariga företag är elproducenter, 
stora förbrukare eller elhandelsföretag som utan att ha egen produktion utför balansansvar som 
en tjänst åt andra aktörer [38]. De balansansvariga har ett avtal med Svenska kraftnät som 
ställer krav på att balansansvarig aktör ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera 
viktig information till Svenska kraftnät och betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. 
Genom avtalet förbinder sig också Svenska kraftnät att löpande analysera effektsituationen i 
landet, redovisa information till balansansvarig aktör och göra avräkningar [41].  

3.2.7 Aggregatorer 

En aggregator är en marknadsaktör som kan samla ihop och hantera många olika flexibla laster 
och delta på elmarknaden genom att köpa och sälja effekt och/eller energi från både stora och 
små elanvändare. Enheter som värmesystem, kylanläggningar och energilager kan aggregeras 
för att erhålla förbrukarflexibilitet hos elkunder [11]. På detta sätt kan elanvändning och/eller 
produktion från ett flertal kunder kombineras för försäljning, köp eller auktionering på 
organiserade elmarknader. Genom avtal med ett flertal elkunder kan aggregatorer samla ihop 
kundernas efterfrågeflexibilitet till större volymer och bjuda ut dessa på olika marknadsplatser 
för elhandel eller till nätägare [10].  
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På dagens elmarknad finns dock få aggregatorer och de svenska regelverken är inte riktigt 
anpassade för de tjänster denna roll skulle kunna erbjuda [42]. [43] menar att möjligheterna en 
aggregatorroll skulle kunna erbjuda begränsas ytterligare av att det finns få incitament för 
kunder att vilja styra sina laster. Det konstateras dock att laststyrning och aggregerade laster är 
lagligt i Sverige och att dessa skulle kunna möjliggöra att elanvändare kan delta i marknaden 
och därmed få ett ökat värde av ett lokalt energilager. För detta krävs emellertid en regeländring 
på marknaden och en tydligare definition av vilken roll och vilket ansvar varje aktör ska ha. 

3.3 Elhandel 

Den marknadsmodell som används i Norden och Baltikum [44] är en så kallad “energy only-
marknad” [45]. Det innebär att producenter endast får betalt för den elenergi som de levererar 
till kunder och inte för den kapacitet de tillhandahåller systemet. De får därmed inte betalt för 
möjligheten att kunna leverera effekt vid ett givet tillfälle [44]. Alternativet till denna 
marknadsmodell är en så kallad kapacitetsmarknad där marknadsaktörer utöver att få betalt per 
producerad eller förbrukad energienhet får betalt för att hålla kapacitetsresurser tillgängliga för 
marknaden [45].  

Handel med el som sker mellan producenter, elhandlare och andra stora elanvändare äger rum 
på en grossistmarknad [44] som utgörs av flera delmarknader, på vilka el handlas på olika 
tidshorisonter. Dessa är dagen före-marknaden, intradagsmarknaden och balansmarknaden 
[10].  

3.3.1 Dagen före-marknaden  

Ungefär 361 TWh per år, vilket motsvarar 85 procent av den el som förbrukas i Norden, handlas 
på elbörsen Nord Pool Spot, även kallad spotmarknaden, som är en dagen före-marknad. Detta 
är en marknadsplats för den fysiska handeln med el i Norden och Baltikum [35]. Framöver kan 
fler elbörser än Nord Pool vara verksamma på den svenska marknaden, då nya EU-regler som 
infördes under 2015 öppnade möjligheten för flera elbörser att verka i samma område [46]. På 
Nord Pool Spot fastställs elpriset, det så kallade spotpriset, ett dygn i förväg för nästkommande 
dygns alla timmar [37]. Detta sker genom att aktörer lämnar in köp- och säljbud till elbörsen 
senast klockan 12.00. Buden gäller för nästkommande dag och innehåller information om hur 
mycket elenergi aktörerna vill köpa eller sälja, till vilka priser och för vilka områden handeln 
ska ske. Då elbörsen erhållit alla bud summeras de i en köp- och en säljstege för respektive 
leveranstimme [35]. På detta sätt fastställs systempriset som ett jämviktspris [37]. Samtliga 
säljbud som är lägre än det fastställda systempriset får tillslag och måste därmed producera och 
sälja el enligt budets angivna energimängd för den aktuella timmen. På samma sätt får de 
köpbud som är högre än det fastställda systempriset tillslag och måste därmed köpa el enligt 
budets angivna energimängd för den aktuella timmen. Endast de aktörer som får tillslag får 
köpa och sälja på denna marknad. Handeln sker då till det etablerade marknadspriset oavsett 
vilka bud säljare och köpare har lagt för den angivna mängden el. Det fastställda priset för 
nästkommande dygn ska presenteras senast klockan 13.00 [35] och detta systempris på el utgör 
ett referenspris för hela elmarknaden [37]. I figur 1 nedan visas hur elpriset i elområde SE3 på 
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dagen före-marknaden varierar under en vecka i januari år 2017. I denna kan exempelvis ses 
att elpriset natten till den 12:e januari är 17 öre/kWh och ökar sedan upp till knappt 30 öre/kWh 
på dagen. Att elpriset har större variationer mellan dag och natt från den 9:e januari till den 
13:e januari, till skillnad från de senare dygnen, beror av dessa dygn är vardagar.  

 

Figur 1. Timvisa elpriser för elområde SE3 på dagen före-marknaden från 9 januari kl. 00.00 
till 15 januari kl. 00.00, år 2017. Prisdata hämtad från Nord Pool. 

Det finns även en finansiell marknad där aktörer kan säkra sitt elpris för variationer i spotpriset. 
Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid på en terminsmarknad [37], där 
terminerna avräknas mot det systempris som dagligen beräknas av Nord Pool [47]. Handeln 
sker i huvudsak på den nordisk-baltiska elmarknaden på börsen Nasdaq Commodities [47] 
genom långsiktiga kontrakt där priset säkras för en tidsperiod på dagar, veckor, månader, 
kvartal eller upp till tio år [35]. Om det pris terminen sålts för överstiger systempriset ersätts 
säljaren av köparen med mellanskillnaden och på motsatt sätt när det pris terminen sålts för 
understiger systempriset. Den fysiska handeln med el sker som vanligt på Nord Pool [47]. 

3.3.2 Intradagsmarknaden  

Intradagsmarknaden, även kallad elbas, är en fysisk justeringsmarknad för handel med el på 
timkontrakt. Denna marknad öppnar klockan 14.00, två timmar efter att dagen före-marknaden 
stängts, och stänger en timme före leveranstimmen. Det innebär att handel kan ske fram till en 
timme innan leverans under dygnets alla timmar [37]. Handeln sker kontinuerligt där köp- och 
säljbud matchas så fort de stämmer överens med varandra. Detta innebär att handeln sker 
bilateralt utan prispåverkan från övriga transaktioner som sker på marknaden [10]. Genom att 
handel kan ske fram till drifttimmen möjliggör intradagsmarknaden för aktörer att handla sig i 
balans i de fall då förutsättningar för produktion eller förbrukning har ändrats efter att dagen 
före-marknaden har stängt. En sådan oförutsägbar obalans mellan produktion och förbrukning 
kan exempelvis orsakas av avvikelser i väderprognoser vilket kan påverka behovet av 
uppvärmning eller kylning i byggnader och därmed också påverka elförbrukningen [10].   

De volymer som handlas på intradagsmarknaden är förhållandevis små (4,9 TWh per år) 
jämfört med dagen före-marknaden. Detta kan emellertid komma att ändras. Sett till andra 
europeiska marknader spelar intradagsmarknaden en större roll än vad den gör i Norden, då 
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flera aktörer utför majoriteten av sin handel på denna marknad. I Sverige används 
intradagsmarknaden i dagsläget främst av balansansvariga aktörer, även om andra aktörer 
tillåts delta [10].  

3.3.3 Balansmarknaden 

Balansmarknaden är en fysisk realtidsmarknad där aktörernas obalanser gentemot 
systemoperatören Svenska kraftnät justeras [10]. Fram till leveranstimmen ansvarar de 
balansansvariga aktörerna för sin egen balans genom att i första hand handla sig i balans på 
dagen före-marknaden och därefter genom handel på intradagsmarknaden [25]. Då 
leveranstimmen inleds övertas ansvaret över balanshanteringen av Svenska kraftnäts tjänst 
balansreglering vilken innefattar primär- sekundär- och tertiärreglering. Denna balansreglering 
utförs löpande dygnet runt genom de automatiska reserverna (primär- och sekundärreglering) 
och handel med de manuella reserverna (mFRR, störningsreserv och effektreserv) på den så 
kallade reglerkraftmarknaden. Till reglerkraftmarknaden lämnas frivilliga upp- och 
nedregleringsbud fram till 45 minuter före leveranstimmen [10]. Dessa lämnas av de 
balansansvariga som är villiga att inom en viss aktiveringstid öka eller minska den produktion 
eller förbrukning de innehar balansansvar för [5].  

Buden på reglerkraftmarknaden består idag främst av bud från produktionsresurser, men bud 
från förbrukningssidan förekommer [10]. Balanskraften prissätts genom budgivning, där alla 
aktiverade uppregleringsbud får samma pris som det dyraste aktiverade budet. Enbart 
balansansvariga får lämna bud på reglerkraftmarknaden, vilket gäller såväl produktionsbud 
som förbrukningsreduktioner [5]. Prisskillnader mellan dagen före-marknaden, 
intradagsmarknaden samt reglerkraftmarknaden har analyserats av [10] och det bedöms att 
aktörer kan erhålla större intäkter för att tillhandahålla reglerresurser om de har möjlighet att 
delta på reglerkraftmarknaden, särskilt under vintermånaderna. 

För såväl automatiska som manuella reserver finns olika krav på bland annat volym, 
aktiveringstid och uthållighet [30]. I tabell 1-2 nedan presenteras en sammanställning, baserad 
på information från [30], som visar krav för respektive produkt samt vilken typ av ersättning 
som kan erhållas.  
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Tabell 1. Sammanställning av krav och ersättning för produkter inom automatiska reserver. 

Produkt Budstorlek och ersättning Aktiveringstid Volymkrav för Sverige 
och upphandling 

FCR-N 
Primärreglering 

(Effekt- och 
energiprodukt1) 

Minimum 0,1 MW 

Effektersättning: Pay-as-bid2 

Energiersättning: Upp- och 
nedregleringspris3 

63 % inom 60 
sekunder och 100 % 
inom 3 minuter. 

Cirka 200 MW 

Kapacitet upphandlas 2 
dygn samt 1 dygn före 
leveranstimmen. 

FCR-D 
Primärreglering 

(Effektprodukt) 

Minimum 0,1 MW 

Effektersättning: Pay-as-bid. 
 

50 % inom 5 
sekunder och 100 % 
inom 30 sekunder. 

Cirka 400 MW 

Kapacitet upphandlas 2 
dygn samt 1 dygn före 
leveranstimme. 

aFRR 
Sekundärreglering  

(Effekt- och 
energiprodukt) 
 

5 MW 

Effektersättning: Pay-as-bid 

Energiersättning: Upp- och 
nedregleringspris 

100 % inom 100 
sekunder. 

Ska kunna vara 
aktiverad en timme. 

Cirka 100 MW 

Upphandlas en gång i 
veckan för kommande 
veckas vardagar. 

	

  

																																																													
1	En energiprodukt ger ersättning vid aktivering och en effektprodukt ger ersättning för att vara tillgänglig för 
aktivering [30].	
2	Ersättning enligt pay-as-bid innebär att de köp- och säljbud som får tillslag avräknas till det pris som lämnats av 
aktören som lagt budet på marknaden [5]. 
3	Detta sker enligt marginalprissättning, vilket innebär att samtliga aktiverade bud får samma pris som det dyraste 
aktiverade budet [5]. 
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Tabell 2. Sammanställning av krav och ersättning för produkter inom manuella reserver. 

Produkt Budstorlek och ersättning Aktiveringstid Volymkrav för Sverige och 
upphandling 

mFRR Reglerkraft- 
marknad 
Tertiärreglering 
(Energiprodukt) 

Minimum 10 MW (5 MW i 
SE4) 

Marginalpris på aktiverade 
upp- och nedregleringar 
enligt Nord Pool. 

Inom 15 minuter Energibud lämnas tidigast 14 
dygn innan leveranstimmen, 
justering senast 45 minuter 
innan leveranstimmen.  

Bud ska innehålla pris, volym, 
reglerriktning, aktiveringstid 
och reglerobjekt. 

Effektreserv 
Tertiärreglering 
(Effekt- och 
energiprodukt) 
 

Minimum 5 MW 

Effektersättning: 
Administrativ ersättning per 
MW genom årlig 
upphandling. 

Energiersättning: Pris för 
energi sätts i upphandling. 

Inom 15 minuter 

Uthållighetskrav 
2 timmar 

Enligt lag. 

Upphandlad kapacitet förbinder 
sig att lämna bud till 
reglerkraftmarknaden. 

Störningsreserv 
Tertiärreglering 
 
(Effekt- och 
energiprodukt) 
 

Budstorlek enligt 
överenskommelse. 

Effektersättning: 
Upphandling genom 
flerårskontrakt. 

Energiersättning: Pris sätts i 
upphandling. 

15 minuter 

Uthållighetskrav 
enligt överens-
kommelse. 

Cirka 1450 MW 
 
 

 

4. Ett elsystem i förändring 
I detta avsnitt beskrivs Sveriges elproduktion och hur elsystemet bör utformas för att möta 
utvecklingen inom denna. Därefter redogörs för flexibilitetsresurser som bidrar till 
omställningen till ett förnybart elsystem. 

4.1 Ökande andel variabel elproduktion 

Sveriges elproduktion består under ett normalår av cirka 40 procent vattenkraft, 40 procent 
kärnkraft, tio procent kraftvärme och tio procent vindkraft. Vindkraften har ökat markant de 
senaste tio åren, från knappt en till cirka 15 TWh per år. Gällande kärnkraft sker förändringar 
då det i oktober 2015 annonserades att fyra reaktorer ska stängas mellan år 2015 och år 2019, 
med en sammanlagd installerad effekt på 2,8 GW, vilket motsvarar ungefär 30 procent av den 
då installerade effekten i kärnkraft. Den främsta anledningen till att reaktorerna stängs är dålig 
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lönsamhet [8], då de står inför omfattande investeringar i livstidsförlängande åtgärder samt 
investeringar för att tillgodose ökade säkerhetskrav [48]. 

Global medvetenhet om pågående klimatförändringar och koldioxidutsläpp från fossil 
elproduktion medför att nya krav ställs på elsystem vid omställning till en utsläppsfri 
elproduktion. För Sverige innebär detta, liksom för många andra länder, att landet står inför en 
kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion. Denna förväntas till stor del komma från vind- och 
solkraft; väderberoende, variabla produktionskällor [5]. I syfte att uppnå klimatmål och säkra 
en trygg framtida energiförsörjning enades den svenska regeringen år 2016 i den så kallade 
Energiöverenskommelsen om en målsättning om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 
[2].  

I linje med klimatpolitiska mål ämnar Sveriges regering att främja en omställning av 
transportsektorn för att bryta beroendet av fossila bränslen och minska koldioxidutsläpp. För 
att nå detta behöver transportsektorn elektrifieras i högre grad [49], då elmotorer har en 
betydligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorer [50]. Samtidigt menas att för att nå en 
fossilfri transportsektor är tillgången till förnybar energi avgörande [50]. En elektrifiering av 
transportsektorn kräver ökad energimängd och denna utgör endast en mindre del av den totala 
energianvändningen. Fler elfordon kommer emellertid påverka mängden variabel 
elkonsumtion, beroende på laddningsmönster. Även om ökningen av den totala belastningen i 
elnätet är låg kan en variabel elkonsumtion innebära lokala påfrestningar [51]. 

4.2 Krav på det framtida elsystemet 

Den ökande andelen variabel, icke-planerbar elproduktion innebär att högre krav ställs på det 
befintliga elsystemet sett till dess överföringskapacitet, flexibilitet och balans [52], [53]. De 
kriterier som behöver beaktas vid utformningen av det framtida elsystemet kan enligt [54] 
kategoriseras enligt följande: (1) hög vind- och solkraftsproduktion och låg konsumtion; (2) 
låg vind- och solkraftsproduktion och hög konsumtion samt; (3) upprätthållande av balans. 

4.2.1 Hög vind- och solkraftsproduktion och låg konsumtion 

Då konventionell produktion under perioder ersätts av stora mängder vind- eller solkraft 
kommer mängden svängmassa i systemet att minska som en följd av att dessa typer av 
produktion sker utan direkt nätkopplade synkronmaskiner [54]. Således minskar systemets 
tröghet, den första typen av balansreglering, vilket leder till en ökad frekvensförändring vid en 
störning i systemet [21].  

Idag spelar vattenkraften en central roll för Sveriges förnybara energiförsörjning [2] och den 
fungerar både som baskraft och reglerresurs [21]. Den stora tillgången på vattenkraft i det 
svenska elsystemet innebär goda möjligheter att reglera ut variationer i annan produktion [21]. 
Då vattenkraften till stor del är planerbar och reglerbar kommer vattenkraftens betydelse för 
elsystemets balans att öka med en högre andel variabel elproduktion. Emellertid menar [55] att 
dagens produktionsnivå från vattenkraft inte kommer att kunna säkerställa en tillräcklig 
elproduktion om annan planerbar kraft, till exempel kärnkraft, försvinner. Jämfört med övriga 
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Europa finns det i Norden en betydande fördel genom förhållandevis stora volymer reglerbar 
vattenkraft. Trots detta är det en central fråga hur långt vattenkraften räcker för att reglera 
variationer i annan produktion och variationer i efterfrågan [4]. Då andelen väderberoende 
kraftkällor som vind och sol ökar, ökar även variationerna på den korta tidsskalan (sekunder 
till timmar), vilket ökar elsystemets behov av reglerförmåga. Mer vind- och solkraft innebär 
utöver detta att färre konventionella kraftverk är aktiva, vilket kan följas av att 
balansregleringen måste skötas av färre kraftverk, som alla måste hålla tillräckliga marginaler 
för sådan reglering [54].  

Vattenkraften har en god balanseringsförmåga året om, vilket beror av att kärnkraften har tagit 
över en stor del av basproduktionen och därmed frigjort vattenkraftskapacitet. Då kärnkraft 
avvecklas uppstår enligt [9] ett omedelbart behov av motsvarande mängd planerbar 
elproduktion i systemet. Hur denna ska ersättas anses vidare vara upp till marknaden att avgöra. 
Vattenkraften kommer sannolikt att, åtminstone initialt, fylla en del av detta tomrum och 
således delvis återgå till dess gamla roll som baskraft, varvid dess reglerkapacitet minskar. Vid 
en hög vind- och solkraftsproduktion är det således viktigt att kunna reglera en låg konsumtion 
[9], vilket vidare ökar värdet på resurser som kan tillhandahålla flexibilitet i systemet [56].  

Det framtida elsystemet bör även klara överskottssituationer, vilka kan uppstå vid hög 
produktion av vind- och solkraft och låg elkonsumtion. Elsystemet måste kunna hantera en 
sådan situation, särskilt om samma förutsättningar sker i de närliggande marknadsområdena 
och de således inte kan ta emot överskottsproduktionen [57].   

De senaste årens teknikutveckling av vindkraft har möjliggjort en effektiv 
vindkraftsproduktion i såväl södra som norra Sverige, vilket innebär att vindkraften nu är 
geografiskt spridd över hela landet [58]. Den största elkonsumtionen sker i södra Sverige, varav 
[50] menar att det är nödvändigt att kunna överföra stora mängder vindkraft från norra till södra 
Sverige och över utlandsförbindelser. För att kunna göra detta samtidigt som annan generering 
som är synkroniserad med nätfrekvensen nära nog står still, måste det finnas tillräckliga 
resurser som bidrar till att upprätthålla stamnätets spänning och följaktligen dess 
överföringsförmåga [54].  

4.2.2 Låg vind- och solkraftsproduktion och hög konsumtion 

Ett elsystem med en stor mängd vind- och solkraftskapacitet kommer innebära situationer med 
hög förbrukning och låg produktion [54]. Vid sådana situationer måste det enligt [57] finnas 
tillgång till topplastkapacitet, det vill säga tillräckligt med reglerbar kapacitet för att möta 
effekttoppen. [10] menar dock att ökad flexibilitet i elanvändares förbrukning kan vara ett 
alternativ till reglerbar elproduktion. För att undvika att effektbrist uppstår krävs tillräckliga 
resurser för att möta den högsta tänkbara efterfrågan vid varje givet tillfälle, vilket kan innebära 
både hantering av produktionsresurser och hantering av toppar i effektuttag [59].   
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4.2.3 Generella designkriterier för att upprätthålla balans 

Ett elsystem med en större mängd vind- och solkraft kommer ha ett större behov av flexibilitet. 
Variationer i vindkraftsproduktion kan förväntas vara lika stora som efterfrågan idag. 
Efterfrågan har regelbundna och förutsägbara variationer, medan vindkraften har stokastiska 
variationer, vilket skapar nya kriterier vid planering av vattenkraftproduktion då både 
variationsmönster och variationsvolym avviker från vad dagens vattenkraft har utformats för 
[54]. Vattenkraftens fysiska reglerförmåga och regelverk har anpassats för att hantera dagens 
regelbundna förbrukningsvariationer. Vidare begränsas möjligheterna till snabb omplanering 
av vattenregleringen av hydrologiska samband och hänsyn till vattenekologi i älvsträckorna 
[57].  

Om solkraft blir en betydande del av ett framtida elsystem skapas enligt [57] ytterligare behov 
av säsongslagring. Detta eftersom en större del av solkraftproduktionen sker under 
sommarhalvåret, vid lågsäsong för elförbrukning, medan den största efterfrågan sker under 
vinterhalvåret.  

Fördelning av ansvar och arbete mellan elsystemets aktörer är utformade för att klara av 
elsystemets behov hittills [54]. Då elsystemets regleringsbehov ökar kan olika roller och 
ansvarsområden på elmarknaden behöva anpassas efter detta. En ökad andel vind- och 
solkraftsproduktion innebär enligt [54] ökade prognososäkerheter som kan kräva att samverkan 
mellan aktörer och tidsramarna för hur el handlas bör ske på ett annat sätt än de gör idag.  

4.3 Flexibilitetsresurser som möjliggör ett förnybart elsystem 

För att kunna övergå till ett elsystem med en hög andel, eller endast, förnybar energi krävs att 
systemets flexibilitet ökas för att upprätthålla balans mellan utbud och efterfrågan [6] och god 
stabilitet i näten [60]. De resurser som finns för att öka flexibiliteten i elsystemet kan på 
övergripande nivå delas in i flexibel produktion, efterfrågeflexibilitet och lagring. Emellertid 
är gränserna mellan dessa flexibilitetsresurser inte helt entydiga. Som exempel kan ett 
vattenkraftverk betraktas som en flexibel produktionsresurs, men också som en 
produktionsanläggning med ett tillhörande lager i form av ett vattenmagasin. Utöver detta kan 
nätutbyggnad medverka till att hantera systemets behov av flexibilitet, eftersom den möjliggör 
export och import av el [7].  

4.3.1 Flexibel produktion 

Elsystemets behov av flexibilitet har traditionellt hanterats genom flexibel produktion, det vill 
säga produktionsanläggningar med god förmåga att snabbt upp- eller nedreglera produktionen 
efter elsystemets behov. Förutsättningarna för snabb reglering skiljer sig åt mellan olika 
kraftkällor, såväl tekniskt som ekonomiskt. Vattenkraften har i första hand stått för behovet av 
reglering i det nordiska elsystemet på ett förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt sätt, men 
i takt med en ökande andel väderberoende förnybar elproduktion kommer ytterligare 
flexibilitetsresurser att behövas [7]. 
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4.3.2 Efterfrågeflexibilitet 

En resurs som hittills inte utnyttjats i större omfattning, men bedöms ha stor potential, är 
efterfrågeflexibilitet [7]. Det handlar om att elkundernas förbrukning förändras baserat på olika 
signaler, till exempel att kunderna minskar sin förbrukning vid hög belastning på elnätet, att 
kunderna ökar sin förbrukning då priset är lågt eller att kunderna flyttar sin förbrukning till en 
annan tidpunkt [10]. Ur ett tekniskt perspektiv skiljer sig emellertid inte den systemnytta som 
reglering av produktion kan bidra med från den systemnytta som förändringar i uttag kan 
uppnå. Till exempel är snabb reglering på skalan megawatt per minut och korta varseltider på 
förbrukningssidan i många fall inte svårare att hantera än på produktionssidan [7].  

4.3.3 Tekniker för lagring av el 

Behovet att kunna lagra energi i elsystemet kommer att öka i takt med en ökande andel icke-
planerbar elproduktion [61]. Energilager kan bland annat fungera som en buffert mellan 
elproduktion och förbrukning och på så sätt balansera och stabilisera elnäten [11].  

Lagring av el kan ske på olika sätt: mekanisk lagring utnyttjar rörelseenergin som uppstår då 
till exempel vatten eller luft flyttas; termisk lagring omvandlar energin till värme; elektrisk 
lagring utnyttjar magnetiska eller elektriska fält; elektrokemisk lagring sker i olika typer av 
batterier och kemisk lagring sker i väte [62]. Olika energilagringstekniker har olika möjligheter 
att tillämpas i kraftsystemet; faktorer som kapacitet, kostnader, energitäthet, effektivitet och 
teknisk respektive ekonomisk livslängd bestämmer i vilken kontext teknikerna är mest 
lämpliga att använda [61]. En översikt över tillämpningar för energilager och dess 
marknadsmässiga förutsättningar ges i avsnitt 5. 

4.3.4 Nätutbyggnad  

Utbyggnad av elnätet kan givetvis bidra till ökad flexibilitet genom att flexibilitetsresurser i 
angränsande elmarknadsområden kan utnyttjas enklare. Överföringsförmåga och nätutbyggnad 
kan på ett övergripande plan utgöra ett alternativ till flexibel produktion och efterfrågan. Vidare 
gäller detta även för utbyggnad och förstärkning av distributionsnät, vilket är ett alternativ till 
andra lokala flexibilitetsresurser för att hantera begränsningar i överföringskapacitet och andra 
begränsningar i befintliga nät [7].  
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5. Energilager 

I detta avsnitt ges en övergripande bild över tillämpningsområden och tjänster som energilager 
kan tillhandahålla. Med utgångspunkt i en kategorisering av tillämpningar ämnar avsnittet 
skapa en förståelse för vilka nyttor som energilager kan medföra för olika typer av ägare. 
Vidare ges en överblick över marknadsmässiga förutsättningar för energilager.  

5.1 Tillämpningar av energilager 

Olika lagringstekniker har olika tillämpningsmöjligheter i energisystemet. Faktorer som 
kapacitet, energitäthet, kostnader, effektivitet och teknisk respektive ekonomisk livslängd är 
avgörande faktorer för i vilka kontexter och användningsfall särskilda tekniker är mest lämpade 
[61]. 

Lagringstekniker kan klassificeras som mest lämpade för effektrelaterade tillämpningar och de 
som är bäst lämpade för energirelaterade tillämpningar [63]. Effektrelaterade tillämpningar 
kräver ett högt effektuttag, vanligtvis under relativt korta tidsperioder (några sekunder till några 
minuter). Energilager som används för dessa tillämpningar har därför vanligtvis kapacitet att 
lagra mindre mängder energi per kilowatt märkeffekt. Energirelaterade tillämpningar är 
användningsfall där energilagret kräver stora energimängder, ofta för en urladdningstid om 
många minuter till timmar. Energilager som används för energirelaterade tillämpningar måste 
därför ha en större lagringskapacitet sett till kilowattimmar än energilager som används för 
effektrelaterade tillämpningar [63].  	

Tillämpningar av energilager kan kategoriseras efter dess huvudsakliga syfte. Baserat på [14], 
[63], [64] gör denna studie följande kategorisering av tillämpningar av energilager: (1) 
stödtjänster; (2) nätdrift; (3) nätinfrastruktur; (4) energiarbitrage; (5) slutanvändare och; (6) 
integrering av förnybar energi. Nedan följer en sammanställning av dessa tillämpningar av 
energilager med exempel på tjänster de kan tillhandahålla. Det bör noteras att nedanstående 
sammanställning inte innehåller samtliga existerande tillämpningar och tjänster då syftet med 
detta avsnitt är att ge en överblick över vilka effekter energilager kan ha på såväl elsystem som 
för slutanvändare.  

5.1.1 Stödtjänster  

Funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet kallas stödtjänster. 
Dessa är fundamentala sett till möjliggörandet av en driftsäker och stabil elproduktion och 
transmission. Den ökande andelen variabel elproduktion medför ett ökande behov av 
stödtjänster som kan säkerhetsställa en robusthet som motsvarar samhällets krav på 
leveranssäkerhet [21]. 

Energilager har möjligheten att, precis som generatorer, tillhandahålla frekvensreglering [62] i 
syfte att upprätthålla en konstant systemfrekvens och hålla effektflöden enligt planerade värden 
[65]. Energilagringssystem kan med en snabb responstid och en utsläppsfri drift laddas upp och 
ur då det råder obalans mellan produktion och konsumtion i elsystemet. På så sätt har de 
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möjlighet att tillhandahålla den systemtjänst som innebär upprätthållande av systemets 
frekvens vid 50 Hz [65].   

För att garantera en säker drift av elsystemet krävs tillgång till reservkraft som kan sättas in om 
en störning i elförsörjningen skulle uppstå [63]. Energilager kan användas som en sådan reserv 
i form av roterande reservkraft (svängmassa), kompletterande reserv eller reservförsörjning 
[61]. Energilager som används för reservkraft måste vara pålitliga och ha tillräckligt stor 
energimängd för att kunna ladda ur under den tidsperiod som krävs, vanligtvis minst en timme. 
I de flesta fall kan dessa energilager inte samtidigt användas inom andra tillämpningar, men då 
de inte används för reservkraft kan de användas till andra stödtjänster [63].  

För att hantera upprätthållandet av nödvändiga spänningsnivåer med erforderlig stabilitet 
förlitar sig systemoperatörer på en tjänst som kallas “spänningsstöd” (eng. voltage support). 
Syftet med denna tjänst är att motverka reaktiv effekt, så att nätspänningen kan återställas eller 
bibehållas (reaktiv faskompensering). Historiskt sett har detta tillhandahållits av 
produktionsresurser som använts för att generera reaktiv effekt som kompenserar reaktansen i 
nätet, men energilagring är ett av flertalet nya alternativ som gör spänningsstöd alltmer lönsamt 
[63].   

Energilager möjliggör så kallad lastutjämning (eng. load levelling). Lastutjämning innebär 
vanligtvis att ladda energilagret under perioder av låg efterfrågan, för att sedan ladda ur under 
tider med hög efterfrågan. Under dessa perioder förser energilagret systemet med el, vilket 
minskar belastningen på de mindre ekonomiska reservkraftanläggningar som används då 
systemet är kraftigt belastat. Lastutjämning tillåter på så sätt även senareläggning av 
investeringar i uppgradering av nät eller ny produktionskapacitet [66].  

5.1.2 Nätdrift 

Ur ett nätdriftsperspektiv kan energilager tillämpas för reducering av effekttoppar (eng. peak 
shaving, peaker replacement) [64], [14]. Detta är i stort sett detsamma som lastutjämning, men 
syftet är att minska toppeffekten, snarare än att minska kostnader relaterade till 
reservkraftanläggningar [67]. Genom att reducera effekttoppar och åstadkomma en jämn 
belastning skapas ett effektivt utnyttjande av nätet. En jämnare belastning minskar även 
nätförluster. Vidare kan en utjämnad belastning och en reducering av effekttoppar medföra 
sänkta avgifter mot överliggande nät [68]. Energilager kan även möjliggöra att ett system kan 
startas upp efter ett nedstängt läge, utan att ta ut kraft från nätet (eng. black start) [64].  

5.1.3 Nätinfrastruktur 

Då transmissions- eller distributionsinfrastruktur är i behov av uppgraderingar kan energilager 
möjliggöra att dessa investeringar skjuts upp genom att tillhandahålla efterfrågad kapacitet i 
termer av effekt (eng. transmission and distribution upgrade deferral). Sett till nätinfrastruktur 
kan energilager även underlätta för överföring i situationer då överföringskapaciteten i delar av 
nätet tillfälligt och/eller geografiskt begränsas (eng. congestion relief) [69]. 
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5.1.4 Energiarbitrage4 

Energilager kan även tillämpas i syfte att minska energikostnader genom energiarbitrage. 
Termen används ofta för att referera till tidsförskjutna transaktioner med hjälp av energilager. 
Detta innebär att ett energilager laddas under perioder när priset för el är lågt, så att den laddade 
energin antingen kan säljas eller användas vid ett senare tillfälle då elpriset är högt (eng. time-
shift) [62], [63], [64].  

5.1.5 Slutanvändare 

Hos slutanvändare kan energilager användas i händelse av ett strömavbrott som varar i mer än 
några sekunder, detta i reliabilitetsyfte genom att avge tillräckligt mycket energi tills dess att 
avbrottet är över (eng. power reliability) [63]. Detta för att tillhandahålla slutanvändare 
avbrottsfri kraftförsörjning (eng. uninterruptible power supply, UPS) [64]. Vidare kan 
energilager användas för att skydda en last nedströms lagret mot kortvariga störningar som 
påverkar kvaliteten på elen som levereras till lasten (eng. power quality) [63]. Energilager kan 
även användas för att möjliggöra laddning av elfordon under exempelvis topplastperioder, för 
att avlasta nätet i termer av att leverera en tillräcklig effektmängd [64].  

Ur ett slutanvändarperspektiv kan energilager möjliggöra för en elanvändare att påverka sin 
totala energikostnad (eng. time-of-use energy cost management). Detta sker genom att lagret 
laddas under låglastperioder då elkostnaden är låg för att sedan laddas ur under tider då 
elkostnaden är högre. Denna tillämpning liknar energiarbitrage, men skiljer sig då detta är 
baserat på elanvändarens tariff, medan energiarbitrage baseras på det rådande 
grossistmarknadspriset (spotpriset) [63].  

5.1.6 Integrering av förnybar energi 

Energilager kan användas för att underlätta integrering av förnybar energi i elsystemet. Dessa 
tjänster handlar om att optimera framförallt variabla, förnybara energikällors effektivitet, det 
vill säga lagra dess produktionsöverskott till tidpunkter då produktionen inte räcker till [62]. 
Detta kan ske genom att lagra elenergi under låglastperioder då elpriset är lågt, exempelvis på 
natten, för att sedan använda eller sälja energin då den har högre värde (eng. renewables time-
shift). Lagrad energi kan även användas i syfte att jämna ut den variabla elproduktionen för att 
erhålla en nära nog konstant elproduktion (eng. renewables capacity firming) [63].  

5.2 Nyttor med energilager 

I denna studie definieras nytta, i enlighet med [62] och [63], som det värde användaren/ägaren 
av energilagret erhåller genom tillämpning i ett specifikt användningsfall eller den tjänst som 

																																																													
4 Det är viktigt att notera att arbitrage inom finansmarknaden definieras som samtida köp och försäljning av 
identiska eller likvärdiga varor eller andra instrument över två eller flera marknader för att dra nytta av skillnader 
i pris. Ur ett finansperspektiv kan termen arbitrage i energilagersammanhang vara missvisande då köp och 
försäljning av lagrad energi sker vid olika tidpunkter, då priset är lågt respektive högt [63]. 
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levereras till dem. Nyttor kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför ett värde och dels 
per ägare av detta värde. Detta innebär att värdet av ett energilager tillskrivs exempelvis 
slutanvändare, distributionsföretag, transmissionsföretag, systemansvarig och/eller 
elmarknaden [70].  

Nyttan med att lagra energi utgörs ofta av kostnadsbesparingar eller helt uteblivna kostnader 
som åstadkoms genom ett mer effektivt utnyttjande av resurser eller genom att alternativa 
investeringar kan undvikas [63]. Energilager medför också mervärden då de kan möjliggöra en 
utbyggnad av starkare, mer tillförlitliga, elnät och underlätta integreringen av förnybar energi 
[70]. Emellertid menar [71] att dessa värden endast utgör en systemnytta och därmed inte ett 
självklart värde för enskilda aktörer. I många fall kan energilager användas i mer än en 
tillämpning [63]. Enligt [14] är system för lagring dimensionerade och utvecklade på ett sätt 
som gör att de möjliggör en eller flera intäktsströmmar. Driftkraven för ett särskilt 
användningsfall kan dock hindra effektiv och/eller ekonomisk verksamhet i ett annat 
användningsfall för samma system. Detta då operativa förutsättningar för olika tillämpningar 
inte alltid är kompatibla. 

5.3 Förutsättningar för energilager i en svensk kontext 

Enligt [61] är det troligt att flera olika lagringstekniker kommer att tillämpas på något sätt i 
framtiden, men det förklaras att den snabbast växande tekniken är batterier. Den största 
utmaningen för batterier i dagsläget är kostnaden, även om denna förutspås minska kraftigt 
inom de närmsta åren. I det svenska elsystemet förväntas batterier öka sin andel till följd av ett 
ökat utnyttjande i hem och elfordon [61], [70]. 

Inom EU är energilagring fokuserad kring tre olika användningsområden: småskaliga 
användningar; arbitrage, och; reducering arv effekttoppar. Drivkrafter på den europeiska 
energilagermarknaden kopplas till användning av energilager i mikronät vilka är isolerade från 
elnätet och batterier i hemmet i kombination med solceller, där den senare för närvarande 
främst är aktuell i Tyskland [61].  

Det finns ännu legala hinder för energilagring och dess definition och ägandeskapsregler är 
enligt [61] otydliga. Svenska regelverk tillåter idag elnätsföretag att äga energilager, men med 
begränsade möjligheter att använda det om inte syftet är att täcka nätförluster eller att tillfälligt 
ersätta utebliven el vid elavbrott [70]. På grund av rådande regelverk kopplat till energilager 
och elnätsföretag menar [11] att det kan underlätta om en tredjepartsaktör i vissa fall förmedlar 
tjänster eller äger utrustning som innefattar energilager. Elnätsföretagen tar ut avgifter från 
elanvändare för att täcka de kostnader de har för att driva ett långsiktigt säkert elnät [72]. Dessa 
avgifter täcker skäliga kostnader för kapital och drift och underhåll. Kapital avser enligt [73] 
investeringar i anläggningar som krävs för överföring av el. Elnätsföretagen är även tillåtna att 
ha en avkastning på kapital om 4,53 procent [72], vilket gör att de gynnas mer ekonomiskt av 
investeringar i kapital än drift och underhåll. Slutligen konstateras i [11] att om lönsamhet med 
en investering i ett energilager ska uppnås behövs troligtvis ett deltagande på några olika 
marknader och försäljning av ett flertal av energilagrets tjänster.  
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I ett projekt som presenteras i [11] undersöktes Sveriges första installerade energilager 
bestående av litiumjonbatterier, för att undersöka dess roll i ett lokalt elnät. Det konstaterades 
att det inte finns någon direkt marknad för energilagret där betalning kan fås för 
kvalitetshöjande tjänster eller frekvens- eller effekttjänster. Vidare menas att det finns behov 
av att aggregera mindre energilagringsenheter för att möjliggöra ett deltagande på en 
frekvensregleringsmarknad. I Sverige får dock endast balansansvariga företag delta på 
reglerkraftmarknaden [74]. Ytterligare en utmaning är att de storlekskrav som ställs på bud 
som läggs på reglerkraftmarknaden måste vara minst 10 MW i elområde SE1-SE3 och 5 MW 
elområde SE4, då det ännu inte enligt [70] finns några goda exempel på affärsmodeller som 
tillåter att systemtjänster från flera små användare aggregeras och säljs vidare till andra 
marknadsaktörer eller systemansvarig. På den tyska balansmarknaden har kraven för 
primärreglering ändrats under år 2011 och år 2012 för att möjliggöra för efterfrågeflexibilitet 
och energilager att delta. Efter ändringen kan även mindre aktörer delta, då budkravet på effekt 
är 1 MW. Tyskland har utöver detta uppdaterat intradagsmarknaden, så att handel sker varje 
kvart istället för, som det var tidigare, varje timme [75]. 

I september år 2016 fattade Sveriges regering beslut om en förordning för bidrag till lagring av 
egenproducerad elenergi, vilken syftar i att underlätta för privatpersoner att dra nytta av sina 
solcellsanläggningar [76]. Bidrag kan endast ges för energilager som ansluts till en anläggning 
för egenproduktion av förnybar el om denna är ansluten till elnätet och bidrar till att elenergi 
kan lagras för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga 
utnyttjandegraden inom fastigheten. Om dessa krav uppfylls får bidrag ges med högst 60 
procent av bidragsberättigade kostnader, dock högst 50 000 kronor [77].  

6. Produktionskostnader för lagrad energi 
I detta avsnitt beskrivs hur investeringar i elproduktion bedöms ske på elmarknaden. Med 
utgångspunkt i måttet Levelised Cost of Energy (LCOE) förklaras måttet Levelised Cost of 
Storage (LCOS), hur det använts i tidigare forskning samt vilka utmaningar som metodologin 
står inför. 	

6.1 Investeringar i elproduktion  

Investeringar i ny eller befintlig elproduktion sker på en välfungerande energy only-marknad 
då grossistpriset på el förväntas bli detsamma som, eller högre än, kostnaden att investera i 
kraftslaget [5]. Enligt [5] leder detta investeringskriterium till att produktionskapaciteten hålls 
på en samhällsekonomiskt effektiv nivå på både kort och lång sikt. 

Huruvida en investering sker eller inte påverkas av ytterligare faktorer, som investerarens 
avkastningskrav och hur riskfylld investeringen anses vara. Avkastningskravet utgör den 
räntesats som investeringens framtida intäktsströmmar ska diskonteras med för att avgöra hur 
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mycket dessa är värda vid tidpunkten då investeringen görs. Detta innebär att avkastningskravet 
speglar den avkastning en investering bör generera för att täcka både affärsmässiga och 
finansiella risker. För att bestämma vilka risker som förknippas med en investering görs en 
bedömning av hur säkra framtida betalningsströmmar och kostnader kommer vara. Ju större 
osäkerhet om framtida betalningsströmmar, desto högre risk relaterat till att investera i ett visst 
kraftslag. På elmarknaden beror avkastningskraven på varifrån kapital erhålls, om det är genom 
eget kapital, lån eller en kombination av dessa, vilket vidare påverkar vilken avkastning som 
eftersträvas och hur risker värderas. Investerare kan heller inte alltid antas var 
vinstmaximerande aktörer då de styrs av mänskligt beteende, vilket ökar komplexiteten kring 
investeringsbeslut [5].  

Måttet LCOE används vanligen i elbranschen för att bedöma kostnaden för elproduktion från 
olika anläggningstyper [15], [58], [78], [79], [80], [81], [82]. LCOE beskriver kostnaden för 
en viss elproduktionsteknik, i kronor per kilowattimme, och tar hänsyn till 
investeringskostnader, årliga kostnader, årlig elproduktion, teknisk livslängd och investerarens 
avkastningskrav. Denna kostnad kan ses som ett fiktivt genomsnittligt pris som måste erhållas 
som betalning per genererad energienhet för att elproduktionen från projektet (investeringen) 
ska uppnå en särskild finansiell avkastning och kritisk omsättning (break-even) [16]. 

6.2 Levelised Cost of Storage (LCOS) 

Måttet LCOE har överförts till tekniker för energilagring för att undersöka ekonomiska 
aspekter av den urladdande, “producerande”5, sidan av energilager. Då en 
energilagringsanläggning inte genererar el och beror av annan genererande teknik, refereras 
det till Levelised Cost of Storage (LCOS). Beräknat LCOS, hädanefter kallat LCOS-estimat, 
möjliggör på samma sätt som LCOE en jämförelse mellan olika typer av lagringstekniker i 
termer av kostnad per producerad energienhet, “produktionskostnad” [14], [15], [16]. 

LCOS speglar på så vis det fiktiva genomsnittliga pris som måste erhållas som betalning per 
producerad (urladdad) energienhet, för att uppnå en särskild finansiell avkastning och kritisk 
omsättning [16]. LCOS härleds från LCOE, med modifikation baserat på att energin lagras och 
laddas ur. Formeln för beräkning av LCOS-estimat ses i ekvation (1) enligt [15], [16], [83]. 
Investeringskostnaden, även kallad CAPEX (eng. Capital Expenditures), summeras med den 
årliga kostnaden för energilagret vid år t över energilagrets livslängd n, diskonterad med 
kalkylränta i. Dessa divideras med summan av årlig energiproduktion Wut vid år t över 
energilagrets livslängd n, även denna diskonterad med kalkylränta i. 

  

																																																													
5 Med “producerande” avses inte faktiskt energiproduktion, utan den lagrade mängden energi som laddas ur 
energilagret.  
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"&'()		 Investeringskostnad [kr]	
&2		 	 Årlig kostnad vid år t [kr]	
032		 	 Årlig energiproduktion [kWh]	
/		 	 Teknisk livslängd [år]	
.	 	 Kalkylränta (diskonteringsränta)  
 
Årliga kostnader, &2,vid år t innebär drift- och underhållskostnader, även kallade OPEX (eng. 
Operational Expenditures), vid år t, återinvesteringar i lagringskomponenter vid år t såväl som 
årlig kostnad för eltillförsel. Då kostnaden för el varierar över tid, används ett genomsnittligt 
värde. Vid slutet av energilagrets livstid inkluderas ett restvärde som bland annat inkluderar 
materialens värde. Se fullständigt uttryck i ekvation (2) nedan.  

 
&2 = #'()2 + "&'()45,2 + 758 ∙ 0:; − =2                   (2) 

 

#'()2  Drift och underhållskostnader vid år t [kr] 
"&'()45,2 Återinvesteringar i lagringskomponenter vid år t [kr]  
758  Genomsnittlig elkostnad år t [kr] 
0:;  Årlig lagrad energi [kWh] 
=2  Restvärde vid år t [kWh] 
 

6.3 Användning av LCOS i tidigare forskning 

I [14] beskrivs LCOS som en metod som innebär att olika tekniker inom ett särskilt 
användningsfall kan jämföras. Vidare analyseras olika tekniker i olika användningsfall, baserat 
på branschdata, för att identifiera inom vilka LCOS-intervall respektive teknik befinner sig 
inom, givet att olika typer av kostnader är dominerande. De belyser emellertid att LCOS inte 
identifierar den fulla potentialen sett till användningsfall för energilager, bland annat 
möjligheten att tillhandahålla nyttor från vilka flera intäktsströmmar kan erhållas från ett 
enskilt energilager. Vidare menas att LCOS inte tillåter en kostnadsjämförelse av energilager 
med konventionell eller förnybar elproduktion. [14] noterar även att bedömningar som grundas 
i LCOS kan skilja från bedömningar som inkluderar det värde som energilagret kan 
tillhandahålla. 

[84] jämför kostnaden att använda batteriteknik med en konventionell förbränningsturbin i 
tillämpningen att leverera el vid effektbrist. De använder inte uttryckligen LCOS, utan 
använder LCOE i energilageravseende och ett mått som kallas LCOC (Levelised Cost of 
Capacity), där det senare även används av [85]. LCOC definieras på liknande sätt som LCOS, 
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men med skillnaden att LCOC är ett LCOS-estimat som multipliceras med årligt energiuttag i 
kilowattimmar för att sedan divideras med energilagrets uteffekt i kilowatt, med resulterande 
enhet kr/kW,år. Därav föreslår [84] och [85] att detta mått är att föredra i effektrelaterade 
tillämpningar. Vidare menar [84] att då ett förhållningssätt enligt “levelised cost” antas, 
förbises ofta skillnaden mellan producerad effekt (kapacitet) och energi (el). I såväl [84] som 
[85] används LCOE och LCOC för att avgöra vilken av två eller flera tekniker som är det mest 
kostnadseffektiva alternativet, genom att jämföra kostnadsmåtten med nettointäkter. [84] 
förklarar att en förbränningsturbin typiskt är en kapacitetsresurs och att den effekt den 
genererar har ett högre ekonomiskt värde än den energi den genererar. Å andra sidan kan ett 
energilagringssystem leverera både energi- och effekttjänster till nätet, med större flexibilitet 
och högre utnyttjandegrad, vilket gör den till en mer kostnadseffektiv tillgång i systemet [84]. 

Även [14] erkänner i sin analys av LCOS att det kan finnas skillnader mellan effekt- och 
energirelaterade tillämpningar. I analysen har LCOS beräknats för tekniker vilka anses 
relevanta för olika användningsfall, där effektrelaterade användningsfall, som reducering av 
effekttoppar i syfte att minska kostnader för reservkraftanläggningar och frekvensreglering, 
kompletterar det i studien använda, energirelaterade LCOS med ett effektrelaterat LCOS, vilket 
i likhet med LCOC presenteras i enheten kr/kW,år. I [14] har effektrelaterat LCOS beräknats, 
på samma sätt som [84] och [85] genom att multiplicera det energirelaterade LCOS-värdet med 
årligt energiuttag i kilowattimmar, för att sedan dividera det med energilagrets uteffekt i 
kilowatt.  

[14], [84] och [85] menar vidare att kostnaden emellertid endast är en del i det hela, varför de 
sätter denna i en kontext kopplad till särskilda intäktsströmmar. Detta då värdet som driften av 
systemet kan tillföra även måste övervägas. [84] och [85] bedömer skillnaden mellan kostnaden 
och nettointäkter från olika marknader för att utvärdera kostnaden för de extra betalningar som 
behövs för att ge tillräckliga incitament för en aktör att bygga och driva en ny anläggning i en 
viss region. 

[15] använder LCOS-metodologin för att jämföra kostnader för olika energilagringstekniker 
och dra slutsatser om vilka som är de mest kostnadseffektiva. Vidare menas att genom att 
analysera en specifik teknik i en specifik tillämpning genom att använda LCOS i kombination 
med lönsamhetsanalys kan vara ett sätt minska svårigheter att jämföra kostnader för olika 
lagringstekniker, vilka grundas i teknisk mångfald och skillnader i tillämpning. [15] visar att 
en optimal utformning av anläggningen baserat på den specifika tillämpningen är avgörande 
för kostnadsminimering. 	

6.4 Utmaningar med LCOS-metodologi 

LCOS har fördel i att det är igenkännbart, då LCOE används för ekonomisk bedömning av 
produktionsanläggningar, vilket gör det till ett välkänt uttryck. Vidare tillåter metoden enligt 
[15] och [16] att kostnaden för olika användningsfall för lagring kan utvärderas och jämföras. 
Emellertid är det inte alltid tydligt hur detta ska appliceras på energilager, då det till skillnad 
från LCOE beror av exempelvis tillämpning och prisantaganden för laddning. I jämförelse med 
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att använda LCOE för att bedöma kostnadsprofiler för förnybara energikällor, som exempelvis 
vind- och solkraft, kan två utmaningar identifieras gällande att tillämpa LCOE på energilager, 
dess godtycklighet och dess ofullständighet [16]. 

Den energimängd som energilagret avger varierar beroende på vald tillämpning, varför LCOS 
kan anses vara godtyckligt. I anläggningar för vind- och solkraft är målsättningen att maximera 
lönsamheten då dess marginalkostnad är noll. För energilager däremot, är antalet 
”producerade” kilowattimmar ett val som beror på vilken tillämpning som avses, vilket gör ett 
antagande om kilowattimmeproduktion i en kostnadsmodell godtyckligt. Vidare beror valet av 
hur driften av energilagret ska ske på flera olika faktorer, inte minst de potentiella 
intäktsincitament som finns. Detta innebär att LCOS som ett kostnadsmått är känsligt för hur 
energilagret används, det vill säga hur mycket energi som produceras under en given tidsperiod. 
LCOS är på så sätt kontextberoende, i termer av att “allmänna” LCOS-estimat ska hanteras 
med försiktighet [16]. 

LCOS-estimat kan även anses ofullständiga, då de inte inbegriper nödvändiga affärsmodeller 
och relaterade lagringsegenskaper. Investerare eftersträvar ofta vinstmaximering som är en 
funktion av både kostnader och intäkter. I fallet med energilager är det emellertid problematiskt 
att undersöka lönsamhet. LCOS kan då ses som en ofullständig beskrivning av kostnader, 
eftersom intäktsströmmar kopplat till energilager ofta är aggregerade och sker med en viss 
osäkerhet [16]. Medan ett energilager kan optimeras för ett särskilt användningsfall som kräver 
specifika driftsparametrar, som en viss märkeffekt eller lagringstid, kan även andra 
intäktsströmmar vara tillgängliga för systemet [14]. Exempelvis kan ett enskilt 
energilagringssystem teoretiskt utformas för att skapa värde genom att både tillhandahålla 
frekvensreglering till en grossistmarknad och möjliggöra att en investering i en nätstation skjuts 
upp [14]. Återigen kan energilager ses som kontextberoende. Det billigaste alternativet sett till 
LCOS kan inte alltid bedömas som det alternativ med högst lönsamhet, då lönsamheten är 
känslig för tillgängliga intäkter [16]. 

7. Metod 
Detta avsnitt beskriver studiens utförande och vilka metoder som har tillämpats för att uppnå 
studiens syfte. Inledningsvis motiveras valet av tillvägagångssätt, för att sedan förklaras mer 
utförligt steg för steg. Således ämnar avsnittet ge en tydlig bild över de datainsamlingsmetoder, 
antaganden och beräkningsmetoder som legat till grund för studien.  

7.1 Val av tillvägagångssätt  

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie, som tillsammans med Energimyndighetens önskemål 
ligger till grund för studiens inriktning. Givet studiens syfte, att undersöka svenska aktörers 
investeringslogik kring energilager och huruvida LCOS överensstämmer med denna som ett 
marknadsbeskrivande mått, valdes en kvalitativ forskningsmetodik i enlighet med [86]. 
Energimyndigheten har idag inte något etablerat sätt att mäta investeringslogik kring 
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energilager, varför det ansågs vara av intresse att undersöka aktörers syn på kostnader 
relaterade till investering i energilager och dess potential och nytta i det svenska elsystemet. 
Med grund i detta bestod studiens primära datainsamling av intervjuer med aktörer som på 
olika sätt undersöker, tillhandahåller eller använder en särskild energilagringsteknik givet en 
viss tillämpning. Studien var av abduktiv karaktär för att under genomförandet kunna ta hänsyn 
till nya variabler eller faktorer och utefter dem anpassa studiens tillvägagångssätt [87]. Utan att 
förhålla sig till studien på ett abduktivt sätt hade inte några nya insikter övervägts. För att uppnå 
studiens syfte delades studiens utförande in i två huvuddelar: (1) intervjuer med aktörer, och; 
(2) beräkningar av LCOS-estimat i några användningsfall. 

7.2 Intervjuer 

Intervjuer med aktörer med koppling till energilager hölls under studiens utförande. Dessa 
respondenter valdes huvudsakligen ut baserat på koppling till aktuella tillämpningar av 
energilager [11] samt vidare rekommendationer från redan kontaktade aktörer. Genomförandet 
skedde genom antingen personliga intervjuer eller telefonintervjuer, där telefonintervjuer 
tillämpades i de fall där en personlig intervju inte var möjlig för respondenten. I ett fall hölls 
intervjun via en längre mailkonversation mellan författarna och respondenten. Intervjuerna var 
av semistrukturerad karaktär för att ge författarna möjligheten att anpassa intervjun och 
diskussionen efter varje respondent [87], [88]. Denna intervjuform kan även uppmuntra 
respondenten att tala fritt och belysa aspekter som enligt denne är intressanta, vilket kan ge 
författarna mer utförliga och detaljerade svar. Semistrukturerade intervjuer är att föredra då 
frågornas ordning och logik kan behöva justeras [88]. 

Intervjuerna syftade till att erhålla såväl kvalitativa data som kostnadsuppgifter relaterade till 
respektive aktörs lagringsteknik och tillämpning. Kvalitativa data utgjordes av aktörers syn på 
potential för energilager och dess tillämpningar i det svenska elsystemet samt deras 
resonemang kring kostnadsbedömningar av, och investeringar i, energilagringsprojekt. Dessa 
data syftade i att skapa en bredare bild av investeringslogiken kring energilager och den 
problematik som investerare står inför. Kostnadsuppgifter avsåg kostnader och 
kostnadsrelaterade antaganden knutna till respektive aktörs specifika lagringsteknik och 
användningsfall. Dessa uppgifter användes till att i varje enskilt fall beräkna ett LCOS-estimat, 
vilket vidare analyserades genom att bedöma dess potential att beskriva den investeringslogik 
som skildrats av aktörerna. Studiens datainsamling kan delas upp i intervjuer till grund för 
kostnadsbedömning av användningsfall, och rent kvalitativa intervjuer med aktörer. 

7.2.1 Intervjuer till grund för kostnadsbedömning av användningsfall 

För att undersöka hur LCOS fungerar som ett marknadsbeskrivande mått hölls intervjuer med 
sju utvalda aktörer vars respektive användningsfall kan kategoriseras i tre 
tillämpningsområden: (1) styrning av energiförbrukning i hushåll; (2) batterilager i 
kombination med solceller, samt; (3) förstärkning av lokalt nät. Ett användningsfall avser ett 
energilagringsprojekt som i dagsläget pågår, planeras eller undersöks. I studien intervjuades 
två aktörer inom tillämpning (1), tre aktörer inom tillämpning (2) och två aktörer inom 
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tillämpning (3). Se tabell 3 nedan för varje aktörs roll i förhållande till studerade 
användningsfall. Då flera av de intervjuade aktörerna är leverantörer av lagringstekniker var 
det viktigt att frågor ställdes så att dessa kunde besvaras ur investerarens perspektiv. 
Intervjuerna var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Utifrån ett i förväg utformat 
intervjuformulär, baserat på ovan nämnda litteraturstudie och tidigare studier utförda av 
Energimyndigheten (se [78] och [79]) frågades de utvalda aktörerna om deras respektive 
lagringsteknik och huvudsakliga användningsfall.  

Tabell 3. Intervjuade aktörers roll i förhållande till studerade användningsfall av 
energilager. 

Tillämpning Användnings-
fall 

Aktörsroll Beskrivning av aktör 

Styrning av energiförbrukning i hushåll 1 Leverantör Säljer smart styrning av 
värmepump till 
hushållskunder 

Styrning av energiförbrukning i hushåll 2 Leverantör  Säljer smart styrning av 
värmepump till 
hushållskunder 

Batterilager i kombination med solceller 3 Fastighetsägare Har investerat i 
batterilager till fastighet 

Batterilager i kombination med solceller 4 Leverantör Säljer batterilager till 
olika slutkunder  

Batterilager i kombination med solceller 5 Leverantör Säljer batterilager till 
hushållskunder 

Förstärkning av lokalt nät 6 Elnätsföretag Har gjort en förstudie om 
batterilager som 
förstärkning i lokalt nät 

Förstärkning av lokalt nät 7 Leverantör Har sålt ett batterilager 
till en kommun för 
förstärkning av lokalt nät 

 

Kvantitativa frågor ställdes kring aktuella kostnadsuppgifter och tekniska och ekonomiska 
antaganden kopplat till respektive användningsfall, vilka innefattade parametervärden som 
behövdes för att beräkna ett LCOS-estimat. Då respondenten inte kunde uppge samtliga 
parametervärden som krävdes för beräkning av LCOS-estimat frågades om uppgifter som 
möjliggjorde en uppskattning av saknad parameter.  

Kvalitativa frågor ställdes kring vilket värde respondenten ser i energilager, vilken nytta 
energilagringstekniken i den specifika tillämpningen kan tillföra elsystemet, dimensionering 
av energilager relativt tillämpning samt resonemang kring lönsamhet. Under intervjuerna 
beaktades även investerarens roll, dess syfte med investeringen och övriga relevanta uppgifter. 
Därefter identifierades användningsfall inför kostnadsbedömning, enligt tabell 3 ovan, för att 
möjliggöra en bedömning av hur väl de erhållna kvantitativa uppgifterna och de senare 
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beräknade LCOS-estimaten speglar hur aktörer och investerare ser på investeringslogiken 
kring energilager.  

7.2.2 Intervjuer med aktörer 

Då fem kontaktade aktörer inte hade möjlighet att tillhandahålla särskilda kostnader eller sökta 
parametervärden till LCOS-beräkningar, genomfördes istället kvalitativa intervjuer med dessa. 
Intervjupersonerna tilläts svara på de kvalitativa frågorna i intervjuformuläret för att ge en 
inblick i hur aktörer ser på kostnader relaterade till och investeringar i energilager samt dess 
roll i elsystemet. Dessa intervjuer hölls i syfte att fördjupa studiens fokus på vilka nyttor som 
kan uppnås med energilager samt hur ansvar för dessa fördelas mellan olika aktörer.  

De svar som erhölls genom dessa intervjuer ämnades komplettera kvalitativa svar från 
intervjuer till grund för kostnadsbedömning för att visa på problematikens bredd. Detta för att 
vidare analysera vilken logik som ligger till grund för investeringar i energilager.  

7.3 Beräkningar av LCOS-estimat 

Kvalitativa och kvantitativa data sorterades per tillämpning och användningsfall för att skapa 
förståelse för vilken aktör som gör investeringen i energilager och i vilket syfte. Detta för att 
möjliggöra analys av vem nyttan av energilager i respektive användningsfall tillfaller. En av 
studiens underfrågor är att undersöka huruvida LCOS kan förstås som ett marknadsbeskrivande 
begrepp. Därav genomfördes beräkningar av LCOS-estimat för respektive användningsfall, för 
att vidare analysera potentialen att bedöma investeringslogik utifrån LCOS. Med utgångspunkt 
i intervjuer med aktörer som legat till grund för studerade användningsfall, noterades kostnader 
och tekniska data för respektive användningsfall i syfte att erhålla värden på samtliga LCOS-
parametrar.  

I enlighet med [15] inkluderas inte kostnader för el vid laddning av energilager, då denna post 
starkt beror på vilket användningsfall som avses. I denna studie försvåras vidare beräkning av 
denna post då studiens definition av energilager innefattar förflyttning av energiförbrukning i 
tid, varför dessa parametrar ej beaktas. Av samma anledning inkluderas inte restvärden i 
beräkningar samt att studerade användningsfall är relativt unga projekt, varvid en uppskattning 
av energilagrets framtida värde ansågs osäker. Beroende på vilka data som erhölls av aktörer 
beräknades och/eller bestämdes parametrarna emellanåt på olika sätt för att motsvara samma 
parametervärde. I enstaka fall användes motsvarande parametervärde från ett annat 
användningsfall inom det aktuella tillämpningsområdet. I de fall där respondenten inte hade 
möjlighet att uppge investerarens kalkylränta, då denne exempelvis var en hushållskund eller 
en bostadsrättsförening, antogs värden enligt [89]. För att slutligen kunna jämföra de olika 
användningsfallen beräknades LCOS-estimat enligt ekvation 3 och 4. 
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"&'()  Investeringskostnad [kr] 
&2   Årlig kostnad vid år t [kr] 
032   Årlig energiproduktion [kWh] 
/   Teknisk livslängd [år] 
.  Kalkylränta (diskonteringsränta)  

	
	 &2 = #'()2 + "&'()45,2		 	 	 	 	 (4)	
 

#'()2  Drift och underhållskostnader vid år t [kr] 
"&'()45,2 Återinvesteringar i lagringskomponenter vid år t [kr]	 	
 
Samtliga LCOS-estimat beräknades utan hänsyn till statliga subventioner, vilka har potential 
att minska investeringskostnaden för investeraren. Denna studie ämnar, i enlighet med [14], att 
isolera och jämföra olika typer av energilager och användningsfall för att ge underlag till hur 
ansvar bör fördelas, varvid subventioner kan ge en felaktig kostnadsbild. 

7.3.1 Känslighetsanalys 

Då samtliga LCOS-estimat bygger på antaganden som baserats på uppgifter erhållna från 
intervjuade aktörer var det av intresse att studera känsligheten i erhållet resultat. De parametrar 
som intervjuade aktörer hade svårast att ange, eller som de menade kunde komma att förändras 
i framtiden, identifierades som mest känsliga och valdes därmed ut för denna analys. Därav 
analyserades följande parametrar: investeringskostnad; årlig energiproduktion, och; 
kalkylränta. Känslighetsanalysen gjordes genom att ömsevis förändra dessa parametervärden. 
Varje parameter ökades och minskades med 25 procent, med undantag för parametern 
kalkylränta vilken ökades och minskades med två procentenheter för att tydligt se effekt av 
ränteförändringar. Detta för att identifiera osäkerhetsintervall för varje LCOS-estimat inom 
respektive användningsfall och på så sätt täcka upp för eventuella avvikelser i de av aktörer 
angivna uppgifter. 

7.4 Metodkritik 

Då studiens datainsamling är baserad på intervjuer med aktörer blir problematiken kring 
energilager och investeringslogik tillgänglig genom mänsklig tolkning. Det kan därför finnas 
flera perspektiv, från olika aktörer, som beskriver samma fenomen [88]. Sett till begreppen 
validitet - huruvida studiens uppmätta resultat är relevanta i sammanhanget, och reliabilitet, i 
vilken utsträckning valda datainsamlingstekniker eller analys ger konsekventa resultat [88], var 
det under genomförandet viktigt att upprätthålla en medvetenhet om att energilager inom 
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ramarna för studiens definition är ett relativt nytt område i en svensk kontext. Intervjuer till 
grund för kostnadsbedömning hölls i fem fall med leverantören av tekniken och/eller tjänsten, 
vilket kan ha påverkat studiens resultat då investerarens perspektiv analyserades. På grund av 
ett mindre antal deltagande aktörer kan orsaken till variationer i LCOS inom varje tillämpning 
vara okänd. Tack vare kvalitativa data kunde dock orsaker till detta analyseras.  

8. Intervjuade aktörers syn på energilager  
I detta avsnitt presenteras resultat från rent kvalitativa intervjuer. Avsnittet baseras på 
fristående intervjuer med fem olika aktörer som på olika sätt undersöker, tillhandahåller eller 
använder en särskild energilagringsteknik givet en viss tillämpning. 

8.1 Energi- eller effektrelaterad lagring kan avgöra investering 

Flera aktörer menar att energilager kommer att spela en allt större roll i det framtida elsystemet 
då en stor mängd förnybar elproduktion kräver flexibilitet. I takt med en allt högre variabilitet 
i både utbud och efterfrågan på energi kommer tillgången till flexibilitet att bli viktigare och i 
detta syfte skulle energilager spela en stor roll för systemet. 

Att lagra energi är per definition ett brett begrepp som kan delas upp i två kategorier: att lagra 
för energins skull, och; att lagra för effektens skull. Vem som investerar i energilager ter sig 
bero på vilken kategori den huvudsakliga tillämpningen tillhör. Då ett energilager lagrar för 
energins skull fungerar det i elnätet som en generator då det frigör energi. I sådana fall kan 
investeringen vara av intresse för exempelvis en vindkraftsproducent, som vill använda 
energilager för att jämna ut dess produktion innanför dess inmatningspunkt. I dessa fall krävs 
att stora effekter lagras över en längre tid, vilket resulterar i stora energimängder. En av 
aktörerna menar att ju större energimängder, desto viktigare är det att lagringsmediet har en låg 
kostnad, medan det inte är lika stort krav på antal cykler som energilagret ska klara av.  

Då energilager används för att lagra för effektens skull, sker lagring över en kortare tid. 
Energilagrets roll i elsystemet blir då en del i ett samspel med elsystemets komponenter för att 
säkerställa dess driftsfunktion. I effektrelaterade tillämpningar blir energilager nästintill en del 
av infrastrukturen och det understryks att affärsmodellen kompliceras på grund av otydliga 
eller ej anpassade regleringar. Detta skiljer sig från energirelaterade tillämpningar som ofta 
riktar sig mot andra investerare. Effektrelaterade tillämpningar nämns i form av reducering av 
effekttoppar och möjligheter att tillhandahålla stödtjänster till elnätet. En aktör lyfter att 
förnybar elproduktion, som vindkraft, inte är lika reglerbar som vattenkraft varför denna måste 
kompletteras med exempelvis snabbverkande energilager som kan tillhandahålla effekt vid 
obalans. Vidare menar aktörerna att det i dagsläget är svårt att uppnå lönsamhet med 
energilager, trots medvetenhet kring behovet av en sådan flexibilitetsresurs i omställningen till 
en större andel förnybar energi i elsystemet. Det framhävs att det största intresset inte ligger i 
förmågan att lagra energi, utan att kunna leverera effekt och frekvensreglering. En av aktörerna 
menar att en förutsättning för att kunna jämföra olika lagringstekniker är att undersöka 
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potentiella tillämpningar, teknikens uthållighet och hur förhållandet mellan energi och effekt 
ser ut.  

8.2 Resonemang kring marknaden för energilager 

8.2.1 Störst värde då flera tjänster kombineras  

Ett energilager som används för att tillhandahålla enbart frekvensreglering kan ses som lättare 
att bedöma lönsamhet för, då lagret endast tillhandahåller en tjänst. Detta då det går att se hur 
mycket energi som behöver levereras för frekvensreglering varje år och därmed vilka möjliga 
intäkter som finns för denna mängd. Det finns dock ett värde i att kombinera flera tjänster för 
ett energilager, vilket skapar nyttor för flera aktörer och därmed fler intäktsströmmar. En av 
aktörerna menar att energilagring kommer vara som mest värdefullt då lagringsenheten ägs av 
en tredje part. Detta då ägaren kan tillhandahålla marknadsdrivna lösningar till intressenter 
inom olika delar av elmarknaden genom att ett flertal tjänster tillhandahålls för att kombinera 
flera intäktsströmmar.  

8.2.2 Korttidslagring mest attraktivt 

Då batteriteknik är i fokus, framhävs att frekvens- och spänningsreglering är de tjänster som är 
mest värdefulla. Energiarbitrage anses också ha stor potential då förändringar i elpriset 
förväntas öka, men är teknikberoende då energilagrets urladdningstid har betydelse för 
huruvida prisvolatiliteten kan utnyttjas för denna tjänst eller inte. Den tyska elmarknaden 
gynnar energiarbitrage vid korttidslagring eftersom det finns en betydande prisvolatilitet inom 
timvisa upplösningar. På den nordiska elmarknaden sker dock majoriteten av prisvolatiliteten 
över säsonger. Då ett energilager ansluts till elnätet sker beskattning på såväl lagrad som 
återinmatad el, vilket aktören menar gör det svårt att utveckla argument som talar för att en 
investering skulle bli lönsam. Korttidslagring anses av intervjuade aktörer dock mer attraktivt 
tack vare effektrelaterade tillämpningar. En av aktörerna menar att för att fullt utnyttja värdet 
av lagring och för att förbättra skalfördelar, måste regleringen kring energilager ändras.  

8.2.3 Lägre batteripriser väntas öka lönsamhet 

Investeringskostnaden för batterier är fortfarande hög, varför tillfrågade aktörer i dagsläget inte 
ser någon lönsamhet i att investera i denna teknik. En aktör påpekar att många av de batterier 
som finns på marknaden ligger på samma prisnivå och kapacitet som vissa elfordon, vilket talar 
emot varför hushållskunder skulle investera i endast ett batteri då de även kan få ett fordon på 
köpet och därigenom utnyttja dess lagrade energi även i hushållet. De intervjuade aktörerna 
tror dock att prisnivån kommer att sjunka i framtiden och att denna utveckling, i enlighet med 
den för vind- och solkraft, kommer att ske fortare än beräknat. Mycket har redan hänt vad gäller 
kostnaderna för batterier i och med dess tillämpning i elfordon och i kombination med solceller 
i fastigheter, varför de ser detta som en ihållande trend. Om batteripriserna fortsätter att 
utvecklas på detta sätt menar aktörerna att en investering skulle kunna bli lönsam. 
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9. Studerade tillämpningar av energilager  
I detta avsnitt presenteras de tillämpningar och lagringstekniker vilka är baserade på utförda 
intervjuer som ligger till grund för kostnadsbedömning av användningsfall. Följande delavsnitt 
grundas i intervjuer med två, tre respektive två aktörer inom varje tillämpning. 

9.1 Styrning av energiförbrukning i hushåll 

Elanvändare kan minska sin elförbrukning i hemmet utan att behöva åsidosätta sin 
inomhuskomfort. Detta genom att använda en så kallad “smart termostat” vilken är kopplad till 
elanvändarens värmepump. Den egna byggnaden kan på så sätt användas som ett termiskt 
batteri genom att utnyttja dess värmetröghet. Den smarta termostaten har sensorer som känner 
av solinstrålning, utomhustemperatur och byggnadens inomhustemperatur, och styr 
värmepumpen utefter dessa. Vid hög solinstrålning då inomhustemperaturen riskerar att bli för 
hög stängs värmepumpen av under en tid, vilket möjliggör ett jämnt inomhusklimat och en 
minskad energiförbrukning. I styrningen integreras även algoritmer som förstår hur 
uppvärmningen av byggnaden i fråga bör ske. Detta innebär att byggnadens energiförbrukning 
effektiviseras, vilket följs av minskade kostnader för uppvärmning.  

Tekniken tillåter även elanvändaren att optimera energiförbrukningen mot elpriset på dagen 
före-marknaden, genom att flytta elanvändning från timmar med högre elpris till timmar med 
lägre elpris, vilket underlättas av att priset för varje timme presenteras dagen före det att elen 
levereras. Elanvändaren kan följa sin energiförbrukning genom en mobilapplikation, som 
kopplas till den smarta termostaten. I en termiskt välisolerad byggnad kan värmepumpen 
stängas av i upp till tre timmar utan att ge konsekvenser sett till inomhuskomfort. Då 
värmepumpen återigen startas måste detta emellertid göras gradvis för att undvika att skapa en 
effekttopp. Styrsystemet tar således hänsyn till energiåtertagning. 

9.1.1 Uppkopplade byggnader kan tillhandahålla flexibilitet i elsystemet  

De båda aktörerna framhäver att den största nyttan med denna teknik är att kunna integrera mer 
förnybar el i elsystemet varvid tekniken och tjänsten marknadsförs som ett miljömässigt 
fördelaktigt alternativ gentemot kunder. En av aktörerna påpekar att det ekonomiska värdet av 
tjänsten är litet för kunden om det sätts i relation till det ekonomiska värdet för elsystemet. Det 
finns stordriftsfördelar i att sammankoppla flera byggnader för att på så sätt aggregera mindre 
laster i syfte att kunna bjuda ut elanvändares flexibilitet på elmarknaden. Då flera byggnader 
är sammankopplade, kan den totala flexibiliteten innebära en mer effektiv hantering av 
obalanser i systemet. En av aktörerna styr samtliga kunder och kan se hur systemen fungerar. 
På så sätt kan aktören veta hur mycket flexibilitet som finns tillgänglig, vilket ger dem 
möjlighet att stänga av värmepumpar av andra anledningar än hög solinstrålning, exempelvis 
vid tillfällen då det finns intresse i att reducera effekttoppar i elnätet, som under kalla 
vinterdagar då det riskerar att bli effektbrist. Detta skulle möjliggöra för leverantören av denna 
teknik att verka som aggregator på elmarknaden. Emellertid är elmarknaden och dess regelverk 
idag inte helt anpassade för en sådan roll. 
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Det finns stora intäktsmöjligheter för en aggregator att bjuda ut flexibilitet på 
reglerkraftmarknaden, men på grund av relativt stora krav på budstorlek som ställs på 
reglerobjekt (minimum för mFRR är 10 MW, 5 MW i elområde SE4) skapas hinder för en 
aggregator att delta. Nuvarande krav fordrar även att bud ska komma från ett enskilt 
reglerobjekt, vilket ytterligare hindrar möjligheten för aggregerade mindre laster att bidra med 
frekvensreglering. Å andra sidan underlättar aggregering av flera byggnader uppfyllandet av 
krav som ställs på balansprodukter som responstid och uthållighet. Detta då exempelvis en 
byggnad i taget kan kopplas ifrån under en timme och en längre uthållighet totalt sett kan 
uppnås.  

9.1.2 Nytta för lokala elnätsföretag 

Leverantörerna av denna teknik anser att det är av intresse att sälja tekniken och tjänsten till 
elnätsföretag och ser möjligheter att inkludera elnätsföretag i en framtida affärsmodell. Den 
flexibilitet de kan tillhandahålla i ett lokalt elnät kan innebära att elnätsföretagen gör 
kostnadsbesparingar då avgifter mot överliggande nät reduceras, då de baseras på effektuttag. 
Elnätsföretagen kan vidare göra kostnadsbesparingar genom att investera i den här typen av 
flexibilitet istället för att göra en potentiellt större investering i utbyggnad av nät för att 
motsvara ett visst effektuttag. En av aktörerna har i ett testprojekt kopplat samman 100 hushåll 
i samarbete med ett elnätsföretag. Aktören menar att deras tjänst skapar stor nytta i elnätet, 
varvid de erhåller ekonomisk ersättning av det lokala elnätsföretaget för att tillhandahålla 
flexibilitet i lokalt nät.  

9.1.3 Flexibilitetstjänster ger framtida förbrukningsmöjligheter 

De båda aktörerna framhäver omställningen till ett förnybart elsystem och ser att denna typ av 
teknik kan avlasta vattenkraften som reglerkraft, särskilt då kärnkraften avvecklas och 
vattenkraft i större utsträckning behöver agera baskraft. De menar på att elsystemet behöver 
mer balanskraft för att kunna integrera mer förnybar el i systemet och att efterfrågeflexibilitet 
i kombination med variabel elproduktion, som vindkraft, är mer likt baskraft.  

Det nya elsystemet står inte bara inför en omställning gällande vilken el som tillförs, utan även 
hur elen kommer användas. Idag ökar andelen elfordon och om denna utveckling fortsätter 
kommer efterfrågan på energi och effekt öka till följd av dess laddningsbehov, vilket kan leda 
till ett förändrat effektuttagsmönster i det lokala nätet. En flexibilitetstjänst som aggregerad 
styrning av värmepumpar kan då möjliggöra för elanvändaren att ta ut önskad effektmängd, 
oavsett tid på dygnet. Den i området tillgängliga flexibiliteten kan fördelas mellan de 
elanvändare vars effektuttag under en viss tidpunkt överskrider tillgänglig kapacitet. Detta kan 
bli möjligt genom att värmepumpar hos elanvändare, som inte kräver samma effekt under 
innevarande tidsperiod, tillfälligt kopplas bort.  

Energilager och flexibilitet ger goda förutsättningar att optimera effektuttag. Den ena aktören 
undersöker i dagsläget möjligheten att koppla ihop enheter som värmepumpar, batterilager och 
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laddningsstationer för elfordon, så att data kan skickas mellan enheterna för att jämna ut lokalt 
effektuttag. Den andre aktören menar dock på att syftet med denna typ av tjänst i dagsläget inte 
är att sälja flexibilitet till kunden, utan att sälja en minskad energiförbrukning och 
inomhuskomfort.  

9.2 Batterilager i kombination med solceller 

I hushåll och fastigheter som har installerat, eller väljer att installera, ett solcellssystem kan ett 
energilager användas för att lagra egenproducerad solel. Istället för att mata in eventuella 
produktionsöverskott på elnätet kan energin lagras lokalt för att användas vid ett senare tillfälle.  

9.2.1 Möjlighet att reducera effekttoppar 

Med ett energilager i den egna byggnaden kan den lagrade energin reducera effekttoppar i 
elanvändarens förbrukning. Detta istället för att ta ut motsvarande effekt från nätet under 
toppeffekttider som morgnar och kvällar då det generellt sett är högre efterfrågan på el. Ett 
lokalt lager kan även fungera som reservkapacitet i händelse av ett avbrott till följd av ett fel 
eller för att reducera belastning i det lokala nätet. Effektuttaget i en lokal uttagspunkt kan bli 
för högt då exempelvis antalet elfordon i ett bostadsområde ökar, och flera elanvändare laddar 
sina fordon under samma tider på dygnet. Vid dessa tidpunkter finns risk för effektbrist, vilken 
energilager kan minska genom att bidra med effekt och på så sätt reducera belastningen på 
nätet, och vidare möjliggöra en avbrottsfri laddning för elfordon. Samtliga respondenter ser att 
den största nyttan med att koppla ett energilager till en solcellsanläggning hos slutanvändare 
finns i just effektrelaterade tjänster.  

För företag och industrier kan batterilager i kombination med solceller ge en högre 
egenanvändning under topplasttider och därmed minska kostnader relaterade till effekttariffer 
genom att reducera effekttoppar, då den högsta uttagna effekten bestämmer kostnadsnivån. För 
hushållskunder finns det på liknande sätt möjlighet att sänka fasta elkostnader i form av 
säkringsabonnemang. Då batterilager bidrar med kapacitet kan nivån för bostadens 
huvudsäkring sänkas, då denna dimensioneras baserat på effektuttag. I dagsläget finns det inte 
ett lika stort utbud för privata slutanvändare att teckna effektbaserade tariffer som för 
kommersiella fastigheter. Detta kan komma att ändras i framtiden och två av aktörerna ser då 
en möjlig vinst för privata slutanvändare sett till minskade elkostnader.  

9.2.2 Optimering av energianvändning och elkostnader 

Genom att ansluta ett batterilager till sin solcellsanläggning kan solcellsägare öka 
konsumtionen av egenproducerad el och således nå en högre utnyttjandegrad. Då en mindre 
mängd el köps från nätet i dessa fall, kan användarens totala elkostnad minskas. Lagret skulle 
kunna användas i anslutning till både solcellsanläggningen och elnätet genom att det laddas 
under dagar och nätter för att sedan ladda ur under kvällar och morgnar. Att optimera lagring 
efter timpris kan ytterligare möjliggöra potentiella intäkter till följd av prisdifferenser, genom 
att lagra under timmar med ett lägre elpris för att sedan använda eller skicka tillbaka på nätet. 
En aktör menar att de batterilager som de tillhandahåller har funktionalitet som gör dem möjliga 
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att styra; när el ska lagras, köpas från nätet och frigöras. I dagsläget är denna funktionalitet 
emellertid inte aktiverad då det för närvarande inte är lönsamt att styra efter prissignaler på 
grund av små variationer i elpris. Vidare nämner en annan aktör att det finns en 
samhällsekonomisk nytta i att ladda ur ett energilager under tidpunkter med hög efterfrågan.  

9.2.3 Svaga incitament för investeringar i batteriteknik 

Trots att det idag som privatperson går att få statligt stöd om upp till 60 procent av 
investeringskostnaden för energilager, menar två av aktörerna att det för privata slutanvändare 
finns få ekonomiska incitament att koppla ett energilager till egen solelproduktion. Detta då 
det för mikroproduktion av el finns ett skatteavdrag om 60 öre/kWh som gör det lika attraktivt 
att mata in överskottselen på nätet som att investera i ett energilager som kan lagra den.  

Den teknik som är aktuell inom denna tillämpning är främst litiumjonbatterier. Batterier ses 
fortfarande som en dyr teknik vilket gör att två av aktörerna i dagsläget inte ser någon 
lönsamhet i att lagra egenproducerad solel. För att uppnå lönsamhet menar en aktör att 
investeringskostnaden måste minska med ungefär 80 procent. Två av aktörerna menar att 
investeringen i energilager har gjorts för att investeraren vill lära sig mer om tekniken och hur 
den fungerar, för att vara redo för framtiden då de tror att prisläget för batterier kommer att 
vara lägre än idag.  

Investeringsbeslut kommer vidare att grundas i vilken potentiell kostnadsbesparing de kan 
medföra i verksamheten, vilket måste ställas mot inköpskostnaden för energilagret. En av 
aktörerna menar att prognoser visar att elpriset kommer att stiga, vilket gör att det framöver 
kommer bli mer lönsamt att lagra egenproducerad el för att öka utnyttjandegraden av solelen, 
ställt mot alternativet att skicka ut produktionsöverskott på nätet för att sedan köpa el då behov 
uppstår - varvid korttidslagring ses som det mest attraktiva lagringsalternativet. 

9.3 Förstärkning av lokalt nät 

Ett lokalt nät kan behöva förstärkas på grund av ett ökande effektuttag, exempelvis 
tillkommande kunder, vilket traditionellt har skett genom byte av transformator, nätstation eller 
distributionskabel, eller förläggning av ny distributionskabel. Energilager har undersökts som 
ett sätt att reducera effekttoppar och på så sätt undvika andra, mer kostsamma nätinvesteringar.  

9.3.1 Batterilager möjliggör snabbladdning av eldrivna stadsbussar 

Batterilager kan implementeras som lösning på problemet med att eldrivna stadsbussar skapar 
ett högt effektuttag i lokalt nät vid snabbladdning av fordonen. Beroende på lokala 
förutsättningar tas en del av laddningen, eller hela laddningen, från batterilagret och endast en 
mindre del från det lokala nätet. Ett batterilager kan således fungera i syfte att avlasta lokalt 
nät.  

I syfte att möjliggöra en växande elfordonsflotta i stadslinjetrafiken har ett elnätsföretag 
undersökt möjligheter att förstärka dess lokalnät med ett batterilager, som en mindre kostsam 
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investering än traditionell nätutbyggnad. Om ett batterilager kan bidra med samma eller bättre 
funktionalitet, till en lägre kostnad än en traditionell lösning, skulle elnätsföretaget överväga 
detta. Undersökningen visade att de litiumjonbatterier de undersökt är för dyra för att ha 
möjlighet att tillämpas i elnät, då en traditionell nätinvestering kunde göras till en lägre kostnad. 
Denna inställning kan dock komma att ändras om prisläget för batterier fortsätter att sjunka i 
samma takt som tidigare och om tillämpningen standardiseras. På vissa undersökta busstationer 
med låg bussfrekvens och högt effektbehov kunde dock ett batteri användas för att minska 
årliga kostnader för en lågspänningsanslutning, främst genom att sänka avgifter mot 
överliggande nät. 

På uppdrag av en kommun har ett batterilager installerats i anslutning till en laddstation för 
eldrivna stadsbussar och i detta fall har leverantören av lagret sedan tidigare försett kommunen 
med dessa elbussar. Syftet med installationen var att i lokalt nät möjliggöra ett effektuttag som 
tillåter elbussarnas batterier att laddas till fullo inom fem till 15 minuter. I detta fall hade det 
inte varit möjligt att ansluta en snabbladdande station för stadsbussar utan att göra en 
nätförstärkning. Detta då busslinjen är belägen i tätbebyggt område där nätets kapacitet om 300 
kW inte var tillräcklig för att ladda de eldrivna stadsbussarna på önskad tid. Istället för att 
investera i en traditionell nätutbyggnad valde kommunen, i samråd med lokalt elnätsföretag 
och elbussleverantör, att förstärka nätet genom att installera ett batterilager med en kapacitet 
om 350 kW i anslutning till laddstationen. Det låg i både det lokala elnätsföretagets och 
leverantörens intresse att se huruvida ett energilager skulle fungera. Alternativet var att 
elnätsföretaget hade varit tvunget att lägga en ny elnätskabel och sätta upp en ny nätstation, 
vilket ansågs bli kostsamt. På detta sätt kunde de gå in i befintlig infrastruktur och samtidigt 
erhålla en mer yteffektiv lösning. För kommunen innebär detta även en möjlighet att minska 
kostnader för effektuttag i form av avgifter som betalas till elnätsföretaget. 

9.3.2 Nytta med batterilager i lokalt nät kan tillfalla flera aktörer 

En aktör som är ansluten till elnätet har skyldighet att betala elnätsavgift. Denna avgift kan 
reduceras om effektuttaget kan minimeras och framförallt om tröskeleffekter kan undvikas, 
vilket annars skulle leda till att elnätsföretaget behöver investera i ytterligare nät för att hantera 
nya anslutningar. Då ett batterilager kan möjliggöra ett minskat effektuttag och att 
tröskeleffekter undviks, skulle elnätsföretagets kostnadsbesparingar därmed speglas i 
elanvändares elkostnader. 

I dagsläget finns det dock, enligt elnätsföretaget, inte någon marknadsmodell som innebär att 
det är lönsamt att tillhandahålla energilager. En av aktörerna menar att stordriftsfördelar med 
energilager, som lokala installationer, är obefintliga, då nyttan ligger i att lösa lokala problem. 
Om elnätsföretaget, eller en annan aktör, skulle upphandla energilager i syfte att reducera 
effekttoppar för stora effekter (storleksordningen megawatt) till skillnad från dagens nivå, 
anser aktören att det kan finnas en nytta för hela elsystemet. Detta då variabla kraftslag kan 
utnyttjas bättre än idag samt att behovet av reservkraft som gas, kol och olja kan minskas.  

Elnätsföretag önskar dock ett jämnt effektuttag, vilket kan underlättas av laddstationer 
förstärkta med batterilager. Det är inte givet vilken roll elnätsföretag bör ha i en framtida 
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marknadsmodell, om det är som ägare av energilager eller om det är som köpare av en tjänst 
av någon annan aktör - en diskussion som förs på nationell såväl som europeisk nivå. I 
dagsläget ser elnätsföretagen energilager som en obeprövad teknik som därmed innebär en 
högre risk än traditionella investeringar.  

9.3.3 Ansvar kring energilager bör omfördelas i framtida affärsmodeller 

Den aktör som på uppdrag av en kommun har implementerat batterilager för snabbladdning av 
eldrivna stadsbussar menar att det är viktigt att skilja på om investeringen gynnar kommun eller 
infrastruktur. I dagsläget erhåller kommunen inte någon ersättning från elnätsföretaget, trots 
att tekniken bidrar till kostnadsbesparingar i form av minskade avgifter mot överliggande nät 
för elnätsföretaget. Vidare är det troligt att fordonsflottan om 10-20 år är elektrifierad i större 
utsträckning, vilket innebär ett växande behov av att tanka el och därmed ett behov av stundvis 
höga effektuttag i lokala nät, jämfört med idag. Leverantören anser att affärer med energilager 
i denna tillämpning i framtiden bör ske med elnätsföretag och andra företag vars verksamhet 
har koppling till fysisk leverans av el, då de bör ses som en investering i infrastruktur. I 
dagsläget får elnätsföretag äga energilager för att täcka nätförluster, men inte bedriva elhandel 
eller elproduktion, vilka båda anses vara verksamheter som energilager kan tillhandahålla. Om 
regelverken kring ägandeformer i framtiden skulle förändras, tros elnätsföretag komma att äga 
energilager även i andra syften. Det finns likväl potential för elnätsföretag att hitta lösningar 
att nyttja energilager där elnätsföretaget inte är ägare utan istället hyr en tjänst av en annan 
aktör. 

10. Data till grund för kostnadsbedömning 
I detta avsnitt beskrivs de användningsfall som identifierats genom intervjuer med aktörer för 
att ge en förståelse kring vilka aktörer som investerat, eller ämnat investera, i energilager. 
Användningsfallen är kategoriserade efter respektive tillämpning och varje användningsfall 
definieras efter lagringsteknik, vilken aktör som gör investeringen, dess syfte med denna, vilka 
kostnader investeraren står inför samt övrig information som är specifik för användningsfallet. 
Avslutningsvis redovisas de parameterantaganden som gjorts inför beräkning av LCOS-
estimat för respektive användningsfall.  

10.1 Identifierade användningsfall inom studerade tillämpningar 

10.1.1 Användningsfall inom “Styrning av energiförbrukning i hushåll” 

Inom tillämpning “Styrning av energiförbrukning” studeras två användningsfall (1 och 2), vilka 
karaktäriseras enligt tabell 4 nedan. I båda fall är investeraren en hushållskund, en villaägare, 
som investerar i en smart termostat och använder tekniken i syfte att styra dess värmepump och 
således dess energiförbrukning för att minska energikostnader. Detta utan att försumma upplevt 
inomhusklimat. De två användningsfallen skiljer sig på så sätt att leverantören av hårdvara och 
mobilapplikation/tjänst i det ena användningsfallet (2) även agerar elhandelsföretag, då denne 
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ämnar erbjuda en helhetslösning för kund. I samma fall betalar även kunden ett månatligt 
abonnemang utöver kostnaden för inköp av termostat. 

Tabell 4. Användningsfall inom tillämpning “Styrning av energiförbrukning i hushåll”. 

 Teknik Investerare Syfte Kostnad Övrigt 

1  Smart termostat 
som styr 
värmepump 

Hushållskund 
(villaägare) 

Minska kostnader 
för uppvärmning 

Jämnt 
inomhusklimat 

Inköp av hårdvara Energiförbrukning
en är möjlig att 
kontrollera via en 
mobilapplikation 

2 Smart termostat 
som styr 
värmepump 

Hushållskund 
(villaägare) 

Minska kostnader 
för uppvärmning 

Jämnt 
inomhusklimat 

Inköp av hårdvara 

Månatligt 
abonnemang 

Energiförbrukning
en är möjlig att 
kontrollera via en 
mobilapplikation 

Leverantören 
agerar även 
elhandelsföretag 

10.1.2 Användningsfall inom “Batterilager i kombination med solceller” 

Tre användningsfall (3, 4 och 5) inom tillämpning “Batterilager i kombination med solceller” 
definieras enligt tabell 5 nedan. I samtliga fall används litiumjonbatterier i anslutning till en 
redan befintlig småskalig solcellsanläggning.  

I tabell 5 presenteras inledningsvis användningsfall 3, en fastighetsägare som investerar i ett 
energilager i syfte att öka intern kunskap om tekniken och öka en fastighets egenkonsumtion 
av solel. Fastighetsägaren ämnar även reducera effekttoppar i sin fastighet. Kostnaden för 
investeringen består av inköp av batterilager samt en årlig kostnad för drift och underhåll.  

I användningsfall 4 investerar en bostadsrättsförening i energilager i syfte att öka dess kunskap 
om tekniken. I likhet med användningsfall 3 ovan ämnas fastighetens egenkonsumtion av solel 
att ökas och effekttoppar orsakade av dess förbrukning reduceras. Kostnaden för energilagret 
bestäms av kostnaden för inköp, då inga årliga kostnader tas hänsyn till. I detta fall nyttjas den 
lagrade energin endast till fastighetsel och det framhävs att solcellsanläggningens 
överskottsproduktion är liten samt att endast små effekttoppar orsakas av fastighetens hiss. 

Användningsfall 5 definieras av att en hushållskund investerar i energilager i syfte att öka dess 
egenkonsumtion av solel och reducera effekttoppar i egen förbrukning. Den kostnad som 
hushållskunden står inför bedöms endast vara kostnad för inköp. 
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Tabell 5: Användningsfall inom tillämpning “Batterilager i kombination med solceller”. 

 Teknik Investerare Syfte Kostnad Övrigt 

3 
 
 
  

Litiumjonbatteri Fastighetsägare Öka kunskap om tekniken  

Öka egenkonsumtion av 
solel 

Reducera effekttoppar  

Inköp 

Drift och 
underhåll 

Energilager 
ansluts till 
befintlig 
solcellsanläggning 

4 Litiumjonbatteri Bostadsrättsföre
ning 

Öka kunskap om tekniken  

Öka egenkonsumtion av 
solel 

Reducera effekttoppar 

Inköp Energilager 
ansluts till 
befintlig 
solcellsanläggning 

Lagrad energi 
utnyttjas endast till 
fastighetsel 

5 Litiumjonbatteri Hushållskund 
(villaägare) 

Öka egenkonsumtion av 
solel 

Reducera effekttoppar  

Inköp Energilager 
ansluts till 
befintlig 
solcellsanläggning 

	

10.1.3 Användningsfall inom “Förstärkning av lokalt nät” 

Inom tillämpning “Förstärkning av lokalt nät” definieras två användningsfall (6 och 7) enligt 
tabell 6 nedan. I båda användningsfallen används litiumjonbatterier i syfte att öka kapacitet i 
ett lokalt elnät, då investerarna ämnar möjliggöra snabbladdning av eldrivna stadsbussar. Detta 
då batterilager ses som ett möjligt alternativ till traditionell nätinvestering.  

I användningsfall 6 har ett elnätsföretag gjort en förstudie kring investering i energilager, då de 
enligt rådande regleringar inte får äga energilager i detta syfte. Trots detta har investeraren 
definierats som elnätsföretaget i fråga, för att undersöka dess potential som stöd till lokalt nät 
under snabbladdning. Kostnaden investeraren ställs inför definieras av kostnad för inköp samt 
en årlig kostnad för drift och underhåll, där den senare bestäms enligt schablon om 2,5 procent 
av investeringskostnaden. 

Användningsfall 7 definieras av en kommun som investerat i ett energilager för att möjliggöra 
snabbladdning i lokalt nät. Kostnaden bedöms enbart bestå av kostnad för inköp. 
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Tabell 6. Användningsfall inom tillämpning “Förstärkning av lokalt nät”. 

 Teknik Investerare Syfte Kostnad Övrigt 

6  Litiumjonbatteri Elnätsföretag Öka kapacitet i lokalt nät 
vid snabbladdning av 
eldrivna stadsbussar 

Inköp 

Drift och 
underhåll 

Alternativ till 
traditionell 
nätinvestering 

Baserat på förstudie, 
då elnätsföretag i 
dagsläget inte får äga 
energilager i 
effektreducerande 
syfte 

7 Litiumjonbatteri Kommun Öka kapacitet i lokalt nät 
vid snabbladdning av 
eldrivna stadsbussar 

Inköp Alternativ till 
traditionell 
nätinvestering 

Implementerad 
lösning 

Möjlighet att minska 
kostnader för 
effektuttag 

	

10.2 Parameterantaganden inför kostnadsbedömning av lagrad 
energi 

I varje användningsfall står investeraren inför en viss investeringskostnad och en eventuell årlig 
kostnad kopplad till aktuell lagringsteknik. Dessa kostnader ställs mot den årliga 
energiproduktion som energilagret förväntas leverera och dess tekniska livslängd. Återigen 
avser energiproduktion inte faktiskt producerad energi, utan den lagrade energin som laddas ur 
energilagret. Vidare ansätts en kalkylränta som ett mått på förväntad avkastning, vilken baseras 
på hur riskfylld investeringen anses vara. I samtliga användningsfall finansieras investeringen 
med eget kapital. De parametervärden som legat till grund för beräkning av LCOS-estimat är 
baserade på uppgifter som angetts under intervjuer med aktörer, till grund för 
kostnadsbedömning, inom respektive användningsfall. Samtliga parametervärden presenteras 
i tabell 7-9 nedan.  

I tabell 7 ses att investeringskostnaden skiljer mellan de två användningsfallen, då den i ena 
fallet är mer än dubbelt så hög. I det fall där investeringskostnaden är lägre tillkommer dock 
en årlig kostnad vilken är summan av månatligt abonnemang. Då teknikens livslängd ej anses 
vara begränsad av användning, bedöms den av intervjuade aktörer hålla under värmepumpens 
livslängd, vilken antas vara 20 år. 
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Tabell 7. Parameterantaganden för användningsfall inom tillämpning “Styrning av 
energiförbrukning i hushåll”. 

 Investerings- 
kostnad [kr] 

Årlig kostnad 
[kr] 

Årlig 
energiproduktion 

[kWh] 

Teknisk livslängd 
[år] 

Kalkylränta 

1 5 000 0 900 20 3 % [89] 

2 2 000 468 900 20 3 % [89] 

 

Inom tillämpningen “Batterilager i kombination med solceller” varierar posten 
investeringskostnad mellan de olika användningsfallen, vilket kan ses i tabell 8 nedan. 
Användningsfall 3, där investeraren är en fastighetsägare, har den högsta 
investeringskostnaden, störst årlig energiproduktion och är dessutom det enda fallet som 
uppvisar en årlig kostnad. Kalkylräntan bedöms vara högre då investeraren är en 
fastighetsägare än i övriga användningsfall, då investerarens utgörs av en bostadsrättsförening 
(4) och en hushållskund (5).  

Tabell 8. Parameterantaganden för användningsfall inom tillämpning “Batterilager i 
kombination med solceller”. 

 Investerings- 
kostnad [kr] 

Årlig kostnad 
[kr] 

Årlig 
energiproduktion 

[kWh] 

Teknisk livslängd 
[år] 

Kalkylränta 

3 280 000 1 500 6 720 15 8 % 

4 72 000 0 720 15 4 % [89] 

5 98 000 0 1 200 20 3 % [89] 

 

De två användningsfall som representerar snabbladdning av eldrivna stadsbussar inom 
tillämpningen “Förstärkning av lokalt nät” uppvisar investeringskostnader kring knappt, 
respektive drygt, en miljon kronor, vilket kan ses i tabell 9 nedan. Vidare ses att resterande 
parametrar varierar användningsfallen emellan. Med undantag för variationen i kalkylränta, 
som kan ses som förhållandevis liten, flyttas exempelvis en dubbelt så stor energimängd i 
användningsfall 6 jämfört med i användningsfall 7. 
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Tabell 9. Parameterantaganden för användningsfall inom tillämpning “Förstärkning av 
lokalt nät”. 

 Investerings- 
kostnad [kr] 

Årlig kostnad 
[kr] 

Årlig 
energiproduktion 

[kWh] 

Teknisk 
livslängd [år] 

Kalkylränta 

6  952 000 23 800 604 800 8 8 % 

7  1 200 000 0 270 000 15 7 % 

11. Kostnadsbedömning av lagrad energi 
I detta avsnitt redovisas resultat från genomförda LCOS-beräkningar för respektive 
användningsfall. Vidare presenteras genomförd känslighetsanalys i syfte att skapa förståelse 
för hur en förändring i några parametrar påverkar erhållna LCOS-estimat. 	

11.1 Beräknade produktionskostnader för lagrad energi 

I tabell 10 nedan visas produktionskostnader för lagrad energi i kronor per kilowattimme – 
LCOS-estimat – för varje användningsfall under respektive tillämpning (se ekvation 3-4). 
Följande resultat innebär att varje användningsfall måste erhålla en betalning per “producerad”, 
urladdad, energienhet som motsvarar dess LCOS-estimat för att investeringen ska uppnå kritisk 
omsättning.  

Inom tillämpningen “Styrning av energiförbrukning i hushåll” varierar produktionskostnaden 
för lagrad energi mellan cirka 40 och 67 öre/kWh. Sett till “Batterilager i kombination med 
solceller” uppvisar användningsfall 4 ett högre värde, om nästan 9 kr/kWh, jämfört med de två 
andra fallen som ligger kring drygt 5 kr/kWh. Produktionskostnaden för lagrad energi inom 
“Förstärkning av lokalt nät” uppvisar värden om cirka 31 respektive 49 öre/kWh. 

Tabell 10. Beräknade LCOS-estimat för respektive användningsfall. 

Tillämpning Användningsfall LCOS [kr/kWh] 

Styrning av 
energiförbrukning i hushåll 

1 0,3734 

2 0,6694 

Batterilager i kombination 
med solceller 

3 5,0911 

4 8,9941 

5 5,4893 

Förstärkning av lokalt nät 6 0,3133 

7 0,4880 
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Resultaten presenteras även i figur 2 nedan, vilken visar att LCOS-estimaten inom respektive 
tillämpning skiljer sig åt. Då användningsfallen endast kan jämföras inom respektive 
tillämpning, kan det konstateras att resultaten uppvisar förhållandevis stora variationer inom 
dessa. Exempelvis är produktionskostnaden för lagrad energi i användningsfall 2 nästan två 
gånger så hög som för användningsfall 1.  

 

Figur 2. Produktionskostnader för lagrad energi (LCOS) i kronor per kilowattimme för 
respektive studerat användningsfall, kategoriserade efter tillämpning. 

11.2 Känslighetsanalys 

De resultat som presenteras i avsnitt 10.1 baseras på uppgifter från intervjuade aktörer, varvid 
studien tar hänsyn till att osäkerhet inom dessa kan förekomma. Nedan presenteras resultat från 
utförd känslighetsanalys av parametrarna investeringskostnad, årlig energiproduktion och 
kalkylränta. 

11.2.1 Investeringskostnad 

I figur 3 nedan presenteras inom vilka intervall LCOS varierar då investeringskostnaden 
varierar med 25 procent. I enlighet med formeln för LCOS (se ekvation 3) varierar resultaten 
linjärt med en förändring i investeringskostnad i de användningsfall som inte inkluderar några 
årliga kostnader.  
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Figur 3. Intervall för LCOS-estimat för respektive användningsfall då parametern 
“investeringskostnad” varieras med 25 procent. 

I användningsfall 1, 4, 5 och 7 är investeringskostnaden den enda kostnad som angivits av 
intervjuade aktörer. Då årliga kostnader innefattas, ses lägre påverkan på LCOS av en minskad 
eller ökad investeringskostnad, vilket kan ses i resultaten som presenteras i tabell 11 nedan. 
Användningsfall 2 kan ses som ett exempel på när driftskostnader, här i form av det månatliga 
abonnemanget, utgör en större del av totala kostnader. 

Tabell 11. Förändring i beräknat LCOS-estimat och LCOS-intervall för varje 
användningsfall då investeringskostnaden minskar respektive ökar med 25 procent. 

 Investerings-
kostnad [kr] 

Förändring i LCOS, 
investeringskostnad -25 

procent 

Förändring i LCOS, 
investeringskostnad 

+25 procent 

LCOS-intervall 
[kr/kWh] 

1 5 000 -25,0 % +25,0 % 0,28-0,47 

2 2 000 -5,6 % +5,9 % 0,63-0,71 

3 280 000 -23,9 % +23,9 % 3,87-6,31 

4 72 000 -25,0 % +25,0 % 6,75-11,24 

5 98 000 -25,0 % +25,0 % 4,12-6,86 

6 952 000 -21,9 % +21,9 % 0,24-0,38 

7 1 200 000 -25,0 % +25,0 % 0,37-0,61 
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11.2.2 Årlig energiproduktion 

I figur 4 nedan ses inom vilka intervall LCOS varierar i respektive användningsfall då en 
förändring med 25 procent sker i årlig energiproduktion. 

 

Figur 4. Intervall för LCOS-estimat för respektive användningsfall då parametern “årlig 
energiproduktion” varieras med 25 procent. 

Vid förändring av årlig produktion ändras LCOS linjärt med den multiplikativa inversen av 
given förändring, vilket kan ses i tabell 12 nedan. Då årlig energiproduktion minskar med 25 
procent, ökar LCOS med 33 procent i samtliga fall. Då denna istället ökar med 25 procent, 
minskar LCOS med 20 procent i samtliga fall. 

Tabell 12. Förändring i beräknat LCOS-estimat och LCOS-intervall för varje 
användningsfall då årlig energiproduktion minskar respektive ökar med 25 procent. 

 Årlig energi-
produktion 

[kWh] 

Förändring i LCOS, 
årlig energiproduktion -

25 procent 

Förändring i LCOS, 
årlig energiproduktion 

+25 procent 

LCOS-intervall 
[kr/kWh] 

1 900 +33,3 % -20,0 % 0,30-0,50 

2 900 +33,3 % -20,0 % 0,54-0,89 

3 6 720 +33,3 % -20,0 % 4,07-6,79 

4 720 +33,3 % -20,0 % 7,20-11,99 

5 1 200 +33,3 % -20,0 % 4,39-7,31 

6 604 800 +33,3 % -20,0 % 0,25-0,42 

7 270 000 +33,3 % -20,0 % 0,39-0,65 
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11.2.3 Kalkylränta 

I figur 5 presenteras inom vilka intervall LCOS-estimat varierar då kalkylräntan ändras med 
två procentenheter i respektive fall.  

 

Figur 5. Intervall för LCOS-estimat för respektive användningsfall då parametern 
“kalkylränta” varieras med två procentenheter. 

Vid en förändring av kalkylräntan med två procentenheter uppstår störst variationer i de fall 
där inte någon årlig kostnad innefattas, det vill säga fall 1, 4, 5 och 7, vilket kan ses i tabell 13 
nedan.  

Tabell 13. Förändring i beräknat LCOS-estimat och LCOS-intervall för varje 
användningsfall då kalkylränta minskar respektive ökar med två procentenheter. 

 Kalkylränta Förändring i LCOS, 
då kalkylränta 
minskas med 2 
procentenheter 

Förändring i LCOS, 
då kalkylränta ökas 

med +2 
procentenheter 

LCOS-intervall 
[kr/kWh] 

1 3 % -17,6 % 19,4 % 0,31-0,45 

2 3 % -3,9 % 4,3 % 0,64-0,69 

3 8 % -11,4 % 12,0 % 4,51-5,70 

4 4 % -13,5 % 14,5 % 7,78-10,30 

5 3 % -17,6 % 19,4 % 4,53-6,55 

6 8 % -6,5 % 6,8 % 0,29-0,33 

7 7 % -12,3 % 13,0 % 0,43-0,55 
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12. Analys 
I detta avsnitt analyseras de resultat som presenteras i avsnitt 7-10. Avsnittet avser diskutera 
studiens frågeställningar för att kunna dra en slutsats om hur investeringslogik kring 
energilager bör förstås i en svensk kontext. 

12.1 Drivkrafter till grund för investeringsbeslut  

För att LCOS ska fungera som ett marknadsbeskrivande mått som visar vilken betalning som 
bör erhållas för att investeringen ska nå kritisk omsättning, bör det sättas i relation till de 
intäkter som investeraren i respektive användningsfall kan tillhandahålla. Samtliga studerade 
användningsfall, med undantag för användningsfall 6 som baseras på en förstudie, beskriver 
investeringar som skett. Med utgångspunkt i teorin kring LCOS skulle detta indikera att dessa 
investeringar har genomförts då intäkter som motsvarar, eller överstiger, de beräknade 
estimaten kan erhållas. Idag ser intervjuade aktörer emellertid inte någon lönsamhet vid 
investeringar i energilager, därav är det intressant att se vilka drivkrafter som leder till att dessa 
sker. 

12.1.1 Kostnadsbesparing som incitament för smart styrning i hushåll 

Inom tillämpningen “Styrning i energiförbrukning i hushåll” resulterade användningsfallen i 
en produktionskostnad för lagrad el (LCOS) om 37 respektive 67 öre/kWh. För att möjliggöra 
en bedömning av huruvida denna kostnad är hög eller låg, kan detta sättas i relation till att en 
hushållskund betalar cirka 1,5 kronor för en kilowattimme el, vilket inkluderar elpris, 
elnätsavgift och skatter [90]. På samma sätt som vid investeringsbeslut kopplade till 
elproduktion, där LCOE kan jämföras mot intäkter som bland annat elpris, kan LCOS inom 
denna tillämpning ställas mot incitament som gjort att investeringen skett. Med denna teknik 
kan ett jämnt inomhusklimat uppnås, oavsett utomhustemperatur och väder, vilket kan sägas 
vara ett incitament till att investera i tekniken. Leverantörerna marknadsför tekniken/tjänsten 
som ett miljömässigt fördelaktigt alternativ som skulle kunna skapa värde för investerare, men 
detta anses inte vara den avgörande faktorn för att investeringen blir av. Det incitament som 
tycks vara störst för hushållskunder är snarare den kostnadsbesparing som blir möjlig genom 
att mindre el behöver köpas från elnätet då bostaden energieffektiviseras med hjälp av en smart 
termostat. Emellertid uppstår en avvägning i huruvida kunden vill minimera förbrukad 
energimängd eller tillåta inomhustemperaturen att sjunka för att på så vis minska dess 
kostnader. 

För hushållskunder, vars främsta drivkraft är att göra en kostnadsbesparing, skulle viljan att 
investera i en smart termostat och eventuell tillhörande tjänst öka om investeringen skulle 
innebära ytterligare kostnadsbesparingar. I detta fall påverkas investeraren direkt av en 
minskad investeringskostnad eller en ökad årlig energiproduktion från lagret, sett till LCOS. 
Då årlig energiproduktion ökar med 25 procent, minskar LCOS med 20 procent, vilket ger ett 
LCOS-estimat om 0,30 respektive 0,54 öre/kWh för de två användningsfallen. För att 
hushållskundens inomhuskomfort inte ska förbises kan inte värmepumpen stängas av under 
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alltför lång tid och därmed begränsas den mängd energi som årligen kan flyttas. Detta gör det 
intressant att se till en minskad investeringskostnad. Då investeringskostnaden för de två 
användningsfallen minskar med 25 procent, erhålls ett LCOS-estimat om 0,28 respektive 0,63 
kr/kWh. Detta visar att LCOS är mindre känsligt för variationer i investeringskostnad i 
användningsfall 2 där investeraren betalar ett månatligt abonnemang för tjänsten, om än högre 
jämfört med användningsfall 1.   

12.1.2 Ökad egenkonsumtion och teknikkunskap motiverar batteriinvestering  

Inom tillämpningen ”Batterier i kombination med solceller” uppvisas relativt höga 
produktionskostnader för lagrad energi: cirka 5, 9 respektive 5 kr/kWh för användningsfall 3, 
4 respektive 5. Dessa kan ses som höga i sammanhanget då, som ovan nämnt, en hushållskund 
betalar cirka 1,5 kr/kWh för att ta ut el från nätet [90]. Ur ett investeringsperspektiv lyfts 
goodwill som en av drivkrafterna till att hushållskunder tagit beslut om en investering. Detta 
innebär att investeraren motiveras att bidra antingen till miljön eller ett främjande av ett 
energisystem med högre andel förnybar energi. Det nämns att det finns motsägelsefulla 
incitament, då det både ges stöd till privatpersoner för investeringar i batteriteknik samtidigt 
som det är möjligt att erhålla skatteavdrag då överskottsel från mikroproduktion matas in på 
nätet. Emellertid tycks potentiella framtida kostnadsbesparingar vara ett starkare incitament för 
investerare inom denna tillämpning. Dessa ses främst uppnås genom att reducera effekttoppar 
och på så vis möjliggöra en lägre årlig avgift genom att den säkringsnivå som avgör den fasta 
avgiften kan sänkas. Känslan av att öka konsumtion av den egenproducerade elen och således 
nå ett högre utnyttjande av produktionsanläggningen tycks även väga tungt inför ett 
investeringsbeslut. Investeraren i användningsfall 3, en fastighetsägare, framhäver att 
batterilager i kombination med solceller möjliggör en högre miljöprestanda i fastigheten, vilket 
i sin tur stärker varumärket gentemot hyresgäster.  

För två av investerarna inom “Batterilager i kombination med “solceller” finns det en drivkraft 
i att öka den egna kunskapen om tekniken för att på så sätt delta i marknadsutvecklingen. På 
grund av den höga produktionskostnad som dessa användningsfall uppvisar och att 
investeringar har skett trots detta kan konstateras att det ligger ett stort värde hos dessa 
investerare i att öka kunskap om tekniken. Intervjuade aktörer tror att batteripriser kommer att 
sjunka framöver, vilket styrker att det finns intresse i att erhålla kunskap om denna teknik. 

Då intervjuade aktörer ser en nedåtgående trend i batteripris framhävs att framtida 
användningsfall kan komma att bli lönsamma. Därav blir det intressant att undersöka hur LCOS 
i dessa tre fall förändras då investeringskostnaden minskar. Känslighetsanalysen visar att då 
investeringskostnaden minskar med 25 procent, blir de tre LCOS-estimaten 3,9; 6,7 respektive 
4,1 kr/kWh. Förhållandet mellan de tre användningsfallen är ännu det samma, men en större 
minskning krävs för att dessa estimat ska bli jämförbara med exempelvis den totala kostnad 
per energienhet som en hushållskund betalar för el.  

Att användningsfall 4, där investeraren är en bostadsrättsförening, har ett högre LCOS-estimat 
än de andra kan bero på att batterilagret anskaffades i syfte att lära sig om tekniken, varvid ett 
maximalt utnyttjande inte står i fokus. Om endast parametern årlig energiproduktion i detta fall 
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ökas med 25 procent skulle LCOS bli 7,2 kr/kWh – vilket fortfarande är ett högt värde relativt 
de andra användningsfallen. Detta kan bero på att den energimängd som flyttas i ursprungsfallet 
är liten i förhållande till denna tillämpning, solcellerna hade även en relativt liten 
överskottsproduktion. Därför är en ökning om 25 procent möjligtvis en för liten ökning för att 
visa på en hög utnyttjandegrad för batterilagret. Solcellerna hade även en relativt liten 
överskottsproduktion. 

12.1.3 Batterilager är ett intressant alternativ till traditionell nätförstärkning 

Inom tillämpningen “Förstärkning av lokalt nät” erhålls produktionskostnader för lagrad energi 
om 31 respektive 49 öre/kWh i användningsfall 6 och 7. Dessa investeringar motiveras som ett 
alternativ till en annars nödvändig nätutbyggnad och således anses det starkaste incitamentet 
vara att minska alternativa kostnader. På grund av aktuella regleringar tillåts inte elnätsbolag 
att äga energilager i detta syfte och utöver detta har elnätsföretag generellt sett få incitament 
för att genomföra alternativa investeringar till nätutbyggnad. Detta då dessa inte hör till 
investeringar i kapital. En affärsmodell likt den i användningsfall 7, där investeraren är en 
kommun som förstärkt en laddstation för elbussar med ett batteri, har därav en låg 
genomslagskraft eftersom en sådan tjänst räknas till elnätsföretags drifts- och 
underhållskostnader. Med aktuella regleringar har de starkare ekonomiska incitament att 
investera i traditionell nätutbyggnad. Kommunen kan dock sänka effektuttaget i aktuell 
uttagspunkt, varvid de ser ekonomiska incitament i att en lägre avgift betalas till 
elnätsföretaget. I användningsfall 7, lyfts emellertid en ökad kunskap om tekniken som en 
viktig aspekt som legat till grund för investeringsbeslutet. Då ett elnätsföretag även gjort en 
förstudie kring ämnet, tyder detta på att de vill förstå huruvida detta skulle kunna vara ett mer 
kostnadseffektivt alternativ, för att undvika kapacitetsproblem i tätbebyggda områden. Det 
finns en vilja att förstå hur energilager skulle kunna fungera som en förstärkning av ett lokalt 
nät, men det framhålls även att höga batteripriser försvårar argument för investering, något som 
dock kan komma att ändras. Studien visar att sjunkande batteripriser påverkar 
investeringskostnaden i dessa användningsfall. En minskad investeringskostnad om 25 procent 
skulle innebära att LCOS-estimat hamnar på 24 respektive 37 öre/kWh. 

Elnätsföretaget som gjort en förstudie har angivit en kalkylränta om 8 procent, för att 
energilager ses som en obeprövad teknik och därav mer riskfylld. Om elnätsföretaget skulle 
äga energilagret, givet att denna skulle ses som en del av dess kapital, är avkastningskravet 
reglerat av Energimarknadsinspektionen till 4,53 procent. Därav kan det vara av intresse att se 
till känslighetsanalysen av parametern kalkylränta som visar att om denna minskas till 6 
procent, så blir LCOS-estimatet för detta fall 29 öre/kWh. Detta innebär att LCOS-estimatet 
har minskat med 6,5 procent vilket kan ses som en låg känslighet för relativt stora förändringar 
i kalkylränta. Detta beror på att årliga kostnader är inkluderade i beräkningen.  

  



 
	

51 

12.1.4 Sammanställning av incitament för investering i energilager 

I tabell 14 nedan presenteras en kategorisering av de incitament som i denna studie lyfts fram 
som avgörande för en investering i lagringsteknik för respektive användningsfall. Dessa 
grundar sig i hur intervjuade aktörer motiverar vilka värden som genom investeringen blir 
tillgängliga för dess investerare och således ligger till grund för investeringsbeslutet. 

Tabell 14. Incitament till grund för investeringsbeslut för respektive användningsfall inom 
studerade tillämpningar. 

    Goodwill Minska 
eller 

utesluta 
alternativa 
kostnader 

Öka 
konsumtion 

av egen-
producerad 

el 

Öka 
kunskap 

om 
tekniken 

Komfort Stärka 
varumärke  

Styrning av 
energiförbrukning 
i hushåll 

1 X X     X   

2 X X     X   

Batterier i 
kombination med 
solceller 

3   X X X   X 

4   X X X     

5 X X X       

Förstärkning av 
lokalt nät 

6   X         

7   X   X     

12.2 Ansvarsfördelning vid investering i energilager 

12.2.1 Störst nytta tillfaller inte den aktör som betalar flexibilitetstjänst 

Det finns stor potential i att upprätthålla balans i elsystemet genom att utnyttja den 
efterfrågeflexibilitet som blir tillgänglig genom installation av smarta termostater som styr 
uppvärmningen i hushåll. Det är oftast upp till slutanvändaren själv att ta beslut om, och 
finansiera, en sådan installation. Det har förklarats att det måste vara lätt för slutanvändare att 
ta detta beslut och fokus har lagts på behovet av tjänster som underlättar för slutanvändare att 
bidra med flexibilitet [10]. Samtidigt menar intervjuade aktörer och [10] att den största 
ekonomiska nyttan med denna teknik tillfaller energisystemet och/eller leverantören av 
tjänsten. Det understryks i [91] vikten av att motivera elanvändare att bidra med potentiell 
systemnytta. Detta tyder på att frågan som bör ställas snarare är huruvida ansvaret för att 
möjliggöra utnyttjandet av denna flexibilitetsresurs bör ligga på enskilda slutanvändare.  

Denna flexibilitetsresurs ses av många som tekniskt lättillgänglig, men intresset och kunskapen 
vad gäller flexibilitet är ännu låg hos slutanvändare [10]. Att möjliggöra för ett mer flexibelt 
elsystem och således en stor mängd flexibilitet kan innebära att ansvaret för investeringar i 
smart styrningsteknik bör läggas på någon annan aktör. Detta så att slutanvändarens flexibilitet 
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kan styras efter elnätets behov, utan att dess inomhuskomfort förbises. I dagsläget erhåller 
elnätsföretag nytta genom den flexibilitet som blir tillgänglig via smarta termostater i hushåll. 
Ekonomiskt sett överstiger denna nytta den ekonomiska nytta som elanvändare erhåller genom 
investeringen. Om elmarknaden i framtiden möjliggör för en aggregatorroll kan ytterligare 
nytta tillföras systemet samt stora potentiella intäkter till leverantören av denna teknik, vilka 
även dessa överstiger enskilda kunders. Detta talar för att ett större ansvar bör läggas på de 
aktörer som erhåller störst nytta i och med tjänsten. Om nytta för systemet definieras som 
tillgänglig flexibilitet skulle samtliga aktörer gynnas av ett större deltagande hos slutanvändare. 

12.2.2 Otydlig fördelning av ansvar vid batteriinvestering  

Elsystemet står inför nya designkriterier, vilket skapar nya förutsättningar för aktörer och 
ställer krav på tydligare ansvarsfördelning. Det statliga stödet som privatpersoner kan erhålla 
för investering i energilager i kombination med en lokal produktionsanläggning motverkas av 
den skattereduktion som erhålls då överskottsel matas in på nätet. Detta gör att investeringar i 
batterilager i kombination med solceller i dagsläget inte förknippas med potentiella 
kostnadsbesparingar. Det kan dock konstateras att drivkrafter för en investering i dagsläget 
grundar sig i ett ökat utnyttjande av egenproducerad el och en vilja att lära sig mer om 
batteriteknik. Det tycks också finnas ett intresse i att bidra till mer förnybar el och en förväntan 
om att batteritekniken kommer bli en lönsam affär i framtiden, vilket vidare skapar ett värde 
för investeraren. Då investeraren är en fastighetsägare drivs denna i större mån av att stärka sitt 
varumärke genom att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och miljömässigt anseende. 
Därav kan diskuteras att det finns starkare incitament för fastighetsägare än privata 
hushållskunder att investera i batterilager då de kan locka hyresgäster som värdesätter att 
fastighetsägaren bidrar i omställningen till ett förnybart energisystem och tar ett större ansvar 
än den privata elanvändaren i fråga.  

Batteriteknik inom denna tillämpning innebär nytta för elsystemet då lokala energilager kan 
bidra till ett utjämnat effektuttag och således ett minskat tryck mot överliggande nät. Den 
ekonomiska nyttan tillfaller i detta fall främst elnätsföretag vars nätförluster och avgifter kan 
reduceras. I och med att det finns olika nyttor som i denna tillämpning tillfaller olika aktörer 
samtidigt som investeraren i dagsläget inte gör en lönsam affär är det dock otydligt hur ansvar 
för investeringar i dessa användningsfall bör fördelas.  

12.2.3 Affärsmodell som möjliggör potential för lager i lokala nät saknas 

Inom tillämpningen “Förstärkning av lokalt nät” beskriver användningsfallen hur batterilager 
kan användas för att underlätta snabbladdning av eldrivna stadsbussar. I det fall då denna 
lösning har implementerats, upphandlade en kommun energilagret i samråd med 
elnätsföretaget och leverantören. Nyttan för kommunen skapas då batterilagret möjliggör att 
effektuttaget från elnätet sker under kortare tid och därmed frigör kapacitet i det lokala nätet, 
vilket bidrar med flexibilitet. Detta gynnar det lokala elnätsföretaget då det ger ett jämnare 
effektuttag. För elnätsföretag innebär detta ett mer effektivt utnyttjande av nätet och lägre 
elnätsförluster, vilket vidare innebär lägre kostnader. Det är emellertid tydligt att det inte finns 
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någon etablerad affärsmodell, vilket är ett hinder för berörda aktörer som vill utnyttja den 
flexibilitet som energilager har potential att tillhandahålla i lokala nät.   

12.3 Investeringslogik enligt LCOS hindras av icke-kvantifierbar 
nytta 

Mycket tyder på att de värden som investeringar i energilager tillhandahåller, som flexibilitet 
och ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, i stor mån tillfaller elsystemet. Även om det kan 
ligga i investerarens intresse att bidra med systemnytta, sträcker sig dessa värden utanför de 
incitament som beskrivs i tabell 14. I [71] framhålls att värden som innebär starkare, mer 
tillförlitliga elnät endast utgör en systemnytta och därav inte ett självklart värde för enskilda 
aktörer. Vidare sker investeringar i energilager trots att dessa inte anses lönsamma, då värden 
som exempelvis komfort, kunskap och ökad egenkonsumtion också är drivkrafter för 
investeringar. Detta indikerar att LCOS inte beskriver investeringslogiken i termer av vilka 
intäkter som kan erhållas per kilowattimme, då dessa värden är svåra att kvantifiera. 
Investeringslogik sett till elproduktion kan analyseras då LCOE används. Till skillnad från 
elproduktion, vars enda syfte är att producera el, kan energilager användas i flera syften och ha 
olika värden för olika investerare. Problematiken kring investeringslogik idag innefattar den 
bristande lönsamheten, varvid potentiella intäkter som är möjliga enligt rådande regleringar 
inte bedöms som tillräckliga.  

12.4 Energi- kontra effektrelaterad lagring  

12.4.1 Energi inte obetydligt i effektrelaterade tillämpningar 

Studien tyder på att det är mer attraktivt med effektrelaterade tillämpningar av energilager och 
det framhävs, i enlighet med [91], att effekt kommer ha ett stort värde i ett framtida elsystem 
med en större andel variabel elproduktion. Beroende på om energilager i huvudsak används 
som en effektkälla eller för att lagra energi, drivs investerare av olika incitament. Genom att 
definiera ett lager som ett rent effektlager eller ett rent energilager försvåras bedömningen av 
huruvida framtida investeringar i dessa kommer ske. En sådan uppdelning kompliceras 
ytterligare av sambandet mellan effekt och energi, då energi per definition är effekt som 
levereras över tid.  

Även om intervjuade aktörer i dagsläget värderar effekt högre än energi, sett till 
marknadsmässiga förutsättningar för energilager, är värdet i att lagra energi inte obetydligt. 
Flexibilitet som blir tillgänglig genom aggregering av hushåll vars energiförbrukning styrs av 
en aggregator möjliggör ett utnyttjande av stordriftsfördelar i effektrelaterade tillämpningar. 
Om framtida regleringar skulle tillåta aggregering av flera mindre laster att verka på 
reglerkraftmarknaden så skulle slutanvändarnas flexibilitet kunna bjudas ut i syfte att 
upprätthålla momentan balans i elsystemet. 



 
	

54 

12.4.2 Investeringslogik kompliceras på en energy only-marknad 

Det är viktigt att förstå hur förhållandet mellan energi och effekt ter sig i olika användningsfall, 
vägt mot nyttan de båda kan tillföra. Det kan diskuteras huruvida LCOS beskriver detta. 
Tidigare forskning har belyst begreppet LCOC, vilket innebär att ett LCOS-estimat 
multipliceras med årlig energiproduktion och divideras med energilagrets uteffekt, och mäts i 
enheten kr/kW,år. Detta mått anses vara bättre lämpat för effektrelaterade tillämpningar. LCOC 
tar hänsyn till såväl energiproduktion som förmåga att tillhandahålla effekt, vilket kan te sig 
positivt då energilager kan bistå elsystemet med energirelaterade såväl som effektrelaterade 
tjänster. Att använda ett mått i likhet med LCOC i syfte att beskriva och prognostisera vid vilka 
prisnivåer som investeringar i energilager sker försvåras dock på en energy only-marknad, där 
prissättning sker enligt kronor per energienhet. 

13. Slutsats 

För att möjliggöra marknadsbeskrivningar och prognoser av när investeringar i energilager sker 
krävs, inom en tillämpning, att tillgängliga intäkter är kända och jämförbara med ett LCOS-
estimat. Emellertid kan ses att en stor del av tillgängliga intäkter i dagsläget är av okänt värde 
då incitament som komfort, kunskap om teknik och goodwill är svåra att kvantifiera. Olika 
investerare prioriterar eller eftersöker dessutom olika värden vid investeringen. Detta skapar 
en problematik kring kvantifiering av de mjuka värden som energilager kan tillföra då 
investeraren kan vara beredd att betala en högre kostnad i de fall då denne önskar få tillgång 
till ett särskilt sådant värde. En investering i energilager kan även innebära nytta för flera olika 
aktörer, vilket i dagsläget inte speglas vid jämförelse av LCOS-estimat och tillgängliga intäkter 
på grund av begränsade förutsättningar för affärsmodeller som inkluderar detta. Nuvarande 
regleringar begränsar potentialen att utforma affärsmodeller som tillåter att investeraren 
erhåller intäkter av aktörer som gynnas av investerarens energilager. Sådana affärsmodeller 
skulle stärka incitament för investerare då fler intäktsströmmar kan erhållas och skulle på så 
sätt ge en mer riktig jämförelse av LCOS och tillgängliga intäkter.  

Studien visar att nyttan som energilager kan tillhandahålla främst tillfaller systemet. Investerare 
har dock inte möjlighet att erhålla intäkter för den nytta investeringen tillför systemet. För att 
kvantifiera intäktssidan måste nyttan speglas i en marknad, där investeraren får betalt för de 
nyttor denne avser att leverera. Samtidigt måste de aktörer som erhåller störst nytta ges 
incitament att vilja göra investeringen. Detta så att exempelvis hushållskunder, som inte 
erhåller den största nyttan av sin egen flexibilitet, inte heller har det primära ansvaret att 
investera i teknik som ämnar att främja såväl förnybar, variabel elproduktion som elektrifiering 
av transportsektorn. Om det visar sig att den största nyttan med energilager i vissa tillämpningar 
tillfaller elnätsföretag måste det finnas incitament för dem att vilja förse kunder med smart 
teknik som möjliggör styrning av deras elförbrukning. Dagens regleringar hindrar dock en 
affärsmodell där elnätsföretag förväntas investera i vare sig energilager eller tjänster som 
genom energilager kan tillhandahållas av en tredjepartsaktör. Detta då användningen av 
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energilager är begränsad och regleringar gör att elnätsföretags ekonomiska incitament styrs av 
investeringar i kapital såsom traditionell nätutbyggnad. 

LCOS kan möjligen fungera som en riktlinje för vad det kostar att flytta energi över tid med 
olika tekniker, inom olika tillämpningar. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan 
dock måttet i dagsläget inte användas i en svensk kontext för att förstå vad som ligger till grund 
för ett investeringsbeslut inom en viss tillämpning eller för att avgöra huruvida en investering 
i energilager sker. Detta då den flexibilitet energilager kan tillhandahålla elsystemet i många 
fall handlar om att tillgodose rätt mängd effekt vid rätt tidpunkt, då effekt ses som en knapp 
resurs. Detta utgör även en förutsättning för omställningen till ett helt förnybart elsystem. 
Denna flexibilitet, och den totala nytta dess investerare kan erhålla, kan i dagsläget inte 
kvantifieras enligt en energy only-marknad vars produkter beskrivs i kronor per energienhet. 

13.1 Studiens begränsningar och vidare forskning 

De LCOS-estimat som beräknas i denna studie ställs inte numeriskt mot de potentiella intäkter 
som aktörerna skulle kunna nå genom investeringen. Kostnaden att lagra energi, i termer av 
LCOS, jämförs således inte med de kostnadsbesparingar och/eller intäkter som energilagret 
kan möjliggöra. Detta skulle ge en mer fullständig kostnadsbild av investeringen och därmed 
tydliggöra hur investerare värderar icke-ekonomiska, mjuka, värden.  

I denna studie tas endast hänsyn till kostnader relaterade till den specifika lagerlösning som 
studeras i varje användningsfall. Detta innebär exempelvis att studien inom tillämpningen 
“Styrning av energiförbrukning i hushåll” bortser från kostnader relaterade till den värmepump 
som styrs av en smart termostat. Underhållskostnader kan uppstå på grund av ökat slitage på 
värmepumpen då denna stängs av och sätts på, då få korta drifttider med många starter ger 
högre slitage än att köras kontinuerligt under längre perioder [92]. 

För att i vidare forskning studera LCOS som mått bör samtliga kostnader som tillkommer vid 
investering undersökas samt en kvantifiering av tillgängliga intäkter eftersträvas. Detta för att 
skapa en djupare förståelse för hur måttet skulle kunna beskriva investeringslogik kring 
energilager. Potentiella intäkter skulle kunna utgöra “negativa kostnader” vilka inkluderas i 
LCOS och således ge en tydligare bild av investerarens lönsamhet. 

Det framkommer i studien att regleringar hindrar potential för energilager i studerade 
tillämpningar. Det är därav av vikt att förstå och studera i vilket syfte aktuella regleringar har 
utformats och hur framtida regleringar bör utformas för att skapa incitament för investeringar 
i energilager. Det finns även behov av att framöver förstå hur olika ekonomiska och tekniska 
förutsättningar samverkar för att bedöma hur driften av ett energilager, som verkar på flera 
marknader samtidigt, kan optimeras ur ett systemperspektiv. Detta för att framdriva 
omställningen till ett hållbart energisystem.  
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