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Abstract

Profitability and services provided by a battery storage
system connected to a solar park

Lisa Jonsson & Joel Valdemarsson

The installed capacity of electricity produced from solar power has 
increased over the years and will do so even further. A lot of 
companies are investing in so-called solar parks to create large scale 
electricity production from solar power. With intermittent energy 
sources such as solar power comes challenges for the electricity net 
where storage systems can play an important role to handle these 
challenges. Storage systems connected to renewable energy can also be 
a way to increase the economic benefits of a system. 

This study investigates whether a lithium-ion battery system connected 
to a solar park is economically profitable, and in that case under 
which circumstances. This is done by focusing on a solar park in 
Uppsala, Sweden, owned by Vasakronan AB. Different grid-connected 
services provided by the battery that could generate income were 
identified and chosen for the study which were arbitrage, a local 
flexibility market and frequency regulation. The usage of the battery 
for each and a combination of these services were modelled and 
simulated in Matlab (2020). Each individual case was created as its 
own model for three different battery capacities (2, 4 & 8 MWh). To 
investigate whether a case was profitable or not, the internal rate 
was calculated for each model. This was also done for a longer 
lifetime of the battery and for lower investment costs as a 
sensitivity analysis. The results show that a system of this kind is 
only profitable for one case which is if a 2 MWh battery is used for 
the frequency regulation services FFR and FCR-D. This results in an 
internal rate of 6% which is higher than the rate of return of 5% that 
Vasakronan requires. The conclusions of the study is that it is 
difficult to make an investment in a battery system that is only 
charged from a solar park profitable. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Elproduktion från solenergi har blivit allt vanligare idag, både i Sverige och globalt, och 

utvecklingen förväntas fortsätta. Ökningen av produktionen har skett till följd av ett 

ökat behov av förnybar energi, förbättrad teknik och minskade kostnader. Solenergi i 

form av elektricitet skapas när solen lyser på solceller som i sin tur skapar en elektrisk 

ström. Denna elektricitet kan sedan skickas ut på det lokala elnätet, förbrukas direkt 

eller lagras i exempelvis ett batteri. För att uppnå en tillräckligt hög spänning så kopplas 

flera solceller ihop och utgör tillsammans en solcellspanel. Dessa kopplas i sin tur ihop 

och utgör en solcellsanläggning och storskaliga markmonterade solcellsanläggningar 

brukar benämnas som solcellsparker.  

Den största utmaningen med solenergi är dess variabilitet eftersom elproduktionen inte 

är konstant utan sker när solen lyser. Det finns både en variabilitet under dygnet, då 

produktionen sker på dagen, och under året, då produktionen är högre på sommaren än 

på vintern. Det kan betyda att elproduktionen från solenergi är oftast som störst då 

elbehovet inte är det, vilket betyder att det produceras el som nödvändigtvis inte behövs 

för stunden. Detta kan skapa utmaningar för elnätet då det alltid måste vara i balans, 

vilket uppnås då elproduktionen är lika stor som elanvändningen. För mycket 

producerad elektricitet från variabla energikällor som sol och vind gör det svårt att 

upprätthålla denna balans. Ett sätt att hantera utmaningarna som följer av variabiliteten 

är att lagra energin när den inte behövs. Ett elnätsanslutet lagringsystem kan bidra med 

ett flertal tjänster för att bibehålla balansen på elnätet. Det finns också ett ekonomiskt 

intresse då flera av dessa tjänster kan generera intäkter för ägaren av lagringssystemet, 

framförallt om det är kopplat till en större solcellsanläggning som en solcellspark.  

I den här studien har implementeringen av litiumjonbatterilager till en solcellspark 

undersökts och huruvida detta skulle vara en lönsam investering eller inte. Den 

undersökta solcellsparken ägs av Vasakronan AB och är belägen i Uppsala. För att 

undersöka under vilka omständigheter en investering skulle kunna vara lönsam så 

identifierades tre olika tjänster som batteriet skulle kunna användas till. Dessa valdes 

utifrån att de var de var tekniskt möjliga för ett batteri som endast laddas från en 

solcellspark och för att de genererar intäkter. De tre tjänsterna är:  

▪ Arbitrage - Detta begrepp syftar till en handel som går ut på att köpa el från 

spotmarknaden när marginalpriset är lågt för att sedan sälja ut elen på 

marknaden igen när priset är högre. För ett batteri betyder det att det laddas upp 

då elpriserna är låga för att sedan laddas ur när de är högre. 

▪ Lokal flexibilitetsmarknad - Innebär att batteriet används till att sälja ut el då det 

råder en effektbrist lokalt, i det här fallet i Uppsala. En marknad av den här 

typen är i sin tur ett sätt att skjuta upp nätinvesteringar och hantera flaskhalsar i 

elnätet.  



 
 

▪ Frekvensreglering - Använda batteriet till att delta på balansmarknaden för 

reglerresurser för att stabilisera frekvensen på elnätet. Det betyder att batteriet 

används till att bibehålla stabilitet och balans i elnätet mellan produktion och 

konsumtion.  

Systemet med solcellsparken och batterilagret har modellerats och simulerats för de 

olika tjänsterna med syfte att få fram intäkterna på årsbasis. Tjänsterna har undersökts 

var för sig och vissa kombinationer av tjänsterna har också undersökts då det kunde 

tänkas öka intäkterna. För varje enskilt fall skapades en egen modell där tre olika 

batteristorlekar undersöktes, 2, 4 och 8 MWh, som alla hade en effekt på 2 MW. De 

årliga intäkterna från varje modell användes sedan för att beräkna internräntan. 

Vasakronan har ett avkastningskrav på 5% för solcellsparken vilket var det som 

användes för att jämföra med den beräknade internräntan. Om internräntan för en 

modell var högre än avkastningskravet så klassades en investering i ett batterilager som 

lönsam. Simuleringar genomfördes också för förlängd livstid på batteriet och för 

minskade investeringskostnader.  

Resultaten från studien visade att för nästan alla modeller så är inte en investering i ett 

batterilager till ett system av den här typen ekonomiskt lönsam. Endast ett fall uppfyllde 

avkastningskravet vilket var om batteriet användes för frekvensreglering för 

reglerresurserna FFR och FCR-D, vilket gav en internränta på 6% med en batteristorlek 

på 2 MWh. Med förlängd livstid på batteriet och minskade investeringskostnader så 

blev även 4 MWh och 8 MWh lönsamt men 2 MWh var fortfarande det mest lönsamma. 

Slutsatser som dragits av den här studien är att det är svårt att skapa lönsamhet för ett 

batteri när det endast laddas från en solcellspark då framförallt förlusterna under 

vinterhalvåret blir höga. Ett sätt att öka intäkterna skulle därför kunna vara möjligheten 

att också ladda batteriet från elnätet, vilket även skulle öppna upp möjligheter för att 

använda batteriet till fler tjänster än de som undersökts i den här studien. Dock 

tillkommer energiskatt för detta och därför behövs också förändrade 

marknadsstrukturer. Utöver detta så kan också högre ersättningspriser för upphandlad 

effekt, introducerandet av en elhandlare som aggregator, minskade 

investeringskostnader och längre livstid för batteriet samt mer varierande spotpriser 

bidra till att öka lönsamheten för ett batteri.  

 

  



 
 

Förord 

Detta examensarbete har skrivits för Vasakronan AB där Ulf Näslund har varit 

handledare. Vi vill rikta ett stort tack till honom för bra handledning och till alla 

anställda på Vasakronan som vi har mött och fått oss att känna oss välkomna på 

företaget. Från Uppsala universitet har Joakim Munkhammar varit ämnesgranskare och 

även till honom riktas ett stort tack för det stöd och rådgivning han bidragit med under 

arbetets gång. Detta arbete har också möjliggjorts av alla de personer som deltagit i 

intervjuer och vi är tacksamma för den kunskap de har delat med sig av. Slutligen vill vi 

rikta ett stort tack till varandra för ett mycket bra samarbete och det stöd och 

uppmuntring vi har gett varandra under detta examensarbete.   
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1. Inledning 

Klimathotet har blivit en av vår tids viktigaste politiska frågor. Inför valet till EU-

parlamentet år 2019 tillfrågades unga svenskar vilken fråga de ansåg vara den viktigaste 

där en majoritet svarade klimatet (Sveriges Radio, 2019). Till följd av klimatfrågans 

ökade betydelse inom den svenska politiken beslutade riksdagen år 2016 genom en 

energiöverenskommelse att Sverige skall ha 100% förnybar elproduktion år 2040 samt 

att Sverige år 2030 ska ha 50% effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att 

uppnå dessa mål ska Sveriges energipolitik bygga på tre grundpelare. Den ska förena 

försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet för att skapa villkoren 

för en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle 

(Regeringen, u.å.). 

Ett av målen är alltså att fasa ut fossila energikällor och ersätta med förnybar 

energiproduktion. Till följd av ökat intresse och bättre ekonomiska förutsättningar så 

har solcellstekniker för elgenerering blivit en vanligare och viktigare teknik för att 

producera energi. Tekniken och infrastrukturen har blivit billigare, bland annat genom 

statligt stöd, och även om marknaden fortfarande är relativt liten så har andelen 

solenergi ökat markant de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 ökade den installerade 

effekten med 78% (Energimyndigheten, 2020). Dock uppstår vissa utmaningar med 

denna ökning. Ett återkommande problem med förnybara energikällor som vind- och 

solenergi är att de är icke styrbara, intermittenta, vilket medför att kraftsystemets 

egenskaper förändras. Det blir svårare att balansera energiproduktion med konsumtion, 

hantera spänningsregleringen på elnätet och elsystemet blir känsligare för störningar 

(Svenska kraftnät, 2015).  

Den elektriska energin produceras alltså när solen lyser och inte nödvändigtvis när 

behovet är som störst. Ett sätt att hantera detta är att lagra den producerade energin från 

en solcellsanläggning i ett energilager. Genom att implementera ett energilager så går 

det att optimera och stabilisera nyttjandegraden av ett intermittent energisystem. Detta 

öppnar upp ett flertal möjligheter för olika tjänster som ett elnätsanslutet energilager kan 

bidra med, både för privatpersoner och för storskalig solelsproduktion. Ur ett 

elnätsperspektiv kan intermittenta energikällor kombinerat med lagring bland annat 

hjälpa till att stabilisera nätet och tillåta en större mängd förnybar energi på elnätet 

(Wolf, Sandels & Shepero, 2018). 

Vasakronan AB, hädanefter Vasakronan, bygger en av Sveriges största solcellsparker i 

Uppsala bestående av cirka 11 000 paneler och med en maximal utgående effekt på 

cirka 3.6 MW. Vasakronan äger inga fastigheter i anslutning till parken och all el som 

produceras från parken kommer att säljas ut på nätet. Genom att installera ett 

energilager till parken så kan den producerade elen användas till ett flertal tjänster som 

skulle kunna öka intäkterna från systemet. Den här studien ämnar undersöka alternativ 

som kan vara ekonomiskt intressanta för Vasakronan.   



2 
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie undersöker implementeringen av ett batterilager till en solcellspark genom 

att göra en fallstudie av Vasakronans solcellspark i Uppsala. Syftet med studien är att 

analysera huruvida en investering i ett batterilager till en solcellspark är ekonomiskt 

lönsam, utifrån Vasakronans avkastningskrav, och i så fall under vilka omständigheter. 

För att uppnå syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar:  

 

▪ Till vilka tjänster kan ett elnätsanslutet batterilager till en solcellspark 

användas för att generera intäkter? 

▪ Under vilka förutsättningar är ett batterilager till en solcellspark ekonomiskt 

lönsamt och vad påverkar lönsamheten?  

1.2 Avgränsningar & begränsningar 

Studien avgränsas till att använda ett litiumjonbatterilager och att detta endast laddas 

upp från solcellsparken. Det betyder att det inte sker något uttag från utan endast 

inmatning av el till nätet. Alla simuleringar genomförs utifrån ett referensår vilket var 1 

april 2019 till och med 31 mars 2020, förutom i ett fall då simuleringar görs för en del 

av sommaren 2020. Valet av simuleringsperioder begränsas av när marknader för vissa 

tjänster var aktiva. I de fall framtidsprognoser genomförs så antas produktionen och 

intäkterna från batteriet vara konstanta varje år. 

Studiens beräkningar utgår från att Vasakronan på egen hand agerar inom olika tjänster 

på olika marknader och att producerad el till elnätet säljs till spotpris. I realiteten så 

använder sig företaget av sin elhandlare Entelios för att sälja och köpa elen av sig själva 

till ett fast pris, genom ett så kallat PPA-avtal (eng. Power Purchase Agreement). Det 

görs också vissa metodspecifika avgränsningar som motiveras i rapportens 

metodavsnitt. Vidare så analyseras det inte hur en installation av ett batterisystem skulle 

se ut eller fungera rent praktiskt. Alla avgränsningar motiveras i syfte att begränsa 

mängden data till hanterbara storlekar, anpassa modellframtagandet till 

frågeställningarna och bibehålla studien inom dess givna omfång och tidsram. Brist på 

data och vilka tjänster den här typen av system kan leverera för att generera intäkter 

utgör också vissa begränsningar för studien som förklaras i detalj i metod- och data-

avsnitten.  
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2. Bakgrund 

Kapitlet börjar med att i avsnitt 2.1 presentera Vasakronan, för att sedan i avsnitt 2.2 

och 2.3 behandla solenergi respektive batterilager. Avsnitt 2.4 presenterar Sveriges 

elnät och 2.5 Sveriges elmarknad. Effektmarknaden CoordiNet förklaras sedan i avsnitt 

2.6 innan kapitlet avslutas med att presentera elnätsanslutna batterier och tjänster i 

avsnitt 2.7. 

2.1 Vasakronan 

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter i Uppsala, 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Majoriteten av fastighetsbeståndet utgörs av 

kontorslokaler (74%) och resterande av handel, hotell, restaurang och bostäder. 

Marknadsvärdet uppgår till cirka 157 miljarder kronor och antalet anställda på företaget 

är strax över 300 (Vasakronan, 2020a). Bolaget bildades 1993 i samband med 

riksdagens beslut 1992 om att avveckla dåvarande byggnadsstyrelsen och bilda fyra nya 

enheter. Dessa fyra var Vasakronan, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och 

Statens Lokalförsörjningsverk. Vid bildandet köpte Vasakronan fastigheter för 17,2 

miljarder av staten och inledde en strukturomvandling i form av att fastighetsbeståndet 

endast skulle bestå av kommersiella fastigheter fokuserat till storstadsregionerna. 2008 

köpte AP fastigheter Vasakronan av svenska staten och dessa bildade ett gemensamt 

bolag under namnet Vasakronan. AP fastigheter ägdes till lika delar av Första, Andra, 

Tredje och Fjärde AP-fonden vilket är det som Vasakronan ägs av idag. Det är därför 

viktigt för bolaget att få en hög och riskavvägd avkastning som kommer Sveriges 

nuvarande och framtida pensionärer tillgodo (Vasakronan, 2020a). 

2.1.1 Hållbarhet och solcellsparken 

Vasakronan arbetar med hållbarhet inom flera områden varav ett är energi. Det 

övergripande målet är att minska energianvändningen i fastigheterna genom att 

driftoptimera och göra energiinvesteringar. Vasakronans energiinvesteringar fokuserar 

på att minska utsläpp av växthusgaser genom att använda förnyelsebar energi och fasa 

ut den fossila samt att producera så mycket egen el som möjligt för att täcka 

elanvändningen i fastigheterna. Vasakronan har också utvecklat en färdplan om att vara 

klimatneutrala i hela sin värdekedja till 2030 (Vasakronan, 2020b). 

En investering för självständig elproduktion är solcellsparken som Vasakronan bygger i 

Fyrislund i Uppsala. Solcellsparken utgörs av cirka 11 000 paneler och har en total area 

på cirka 22 000 kvadratmeter. Den årliga produktionen är beräknad till 3,87 GWh med 

en DC-effekt på 4,41 MW och en AC-effekt på 3,6 MW. Solcellerna är monokristallina 

med en maximal effekt mellan 390–415 W och en högsta verkningsgrad på 20,4% 

(Vattenfall, 2020a). Anläggningen planerades att tas i drift våren 2020 men till följd av 

bland annat Covid-19 har arbetet försenats. Vasakronan har inga fastigheter i området 

där parken installeras så elen som produceras kommer inte användas direkt till någon 



4 
 

verksamhet utan istället skickas ut på elnätet (10 kV) via två transformatorer, en på 1,6 

MW och en på 2,0 MW. Sedan kommer Vasakronan att köpa och sälja elen till sig 

själva då parken ägs av ett dotterbolag. Anledningen till detta är att de vill öka andelen 

egenproducerad förnybar energi i sin förbrukning. Handeln kommer ske via 

Vasakronans elhandelsbolag Entelios, genom som tidigare nämnt ett PPA-avtal, och 

elen kommer att säljas och köpas till ett fast pris på 45 öre/kWh.1 Solcellsparken 

kommer att vara en av Sveriges största och Vattenfall AB ansvarar för design, 

installation och drift av parken (Vattenfall, u.å.). 

2.2 Solenergi 

För att utvinna energi i form av elektricitet från solen så används solceller vilka 

omvandlar fotonisk strålning till elektricitet genom halvledande material, vilket kallas 

för fotovoltaisk effekt. När solstrålar träffar solcellens yta uppstår en spänningsskillnad 

mellan fram- och baksidan på cellen vilket i sin tur skapar en elektrisk likström mellan 

de båda sidorna när de kopplas ihop i en krets. Likströmmen konverteras sedan genom 

en växelriktare till växelström med samma spänning, frekvens och fasföljd som det 

lokala elnätet om systemet är anslutet till detta (Nersesian, 2010). Idag finns det 

huvudsakligen två kategorier av solceller, den första är kiselbaserade solceller som 

antingen är mono- och polykristallina. Dessa dominerar marknaden idag med en andel 

på cirka 96%. Den andra är tunnfilmssolceller som istället består av flera olika typer av 

aktiva material som pressas mellan glasskivor (Mertens, 2018).  

För att uppnå en tillräckligt hög spänning så seriekopplas solcellerna ihop och utgör 

tillsammans en solcellspanel. Hädanefter kommer namnet solcellsmodul att användas då 

det också inkluderar själva ramen kring panelen. En solcellsanläggning består i sin tur 

av flera ihopkopplade solcellsmoduler i strängar. Hur många samt hur modulerna 

sammankopplas är beroende av vilken ström- och spänningsnivå som ska uppnås. 

Strängarna parallellkopplas sedan ihop med varandra som i sin tur kopplas till 

växelriktare och en transformator innan elen skickas ut på nätet (Mertens, 2018). En 

solcellspark definieras oftast som en storskalig markmonterad solcellsanläggning 

(Birging & Lindberg, 2019).  

Det finns flera faktorer som påverkar elproduktionen från en solcellsanläggning där den 

mest uppenbara är solens variabilitet. Det finns två typer av variabilitet, den första är 

säsongs- och dygnsvariationer och den andra är väderförhållanden. Dessa utgör de 

största utmaningarna för solcellsproduktion i Sverige då antalet soltimmar varierar 

kraftigt mellan sommar och vinter samt att solståndet är lägre under vintermånaderna. 

Det är också under dessa månader när produktionen från en solcellsanläggning är lägre 

som elbehovet är högre och motsatsen under sommaren (Widén & Munkhammar, 

2010). En annan faktor som påverkar elproduktion är solcellernas verkningsgrad. Denna 

 
1 Ulf Näslund, Chef teknikutveckling Vasakronan, personlig kommunikation 4 september 2020. 
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påverkas i sin tur av temperaturen då lägre temperaturer ger en högre verkningsgrad 

(Nersesian, 2010). 

2.2.1 Variabilitet och lagring 

Variabiliteten gör solenergi till en intermittent energikälla vilket betyder att 

elproduktionen inte kan styras som exempelvis vattenkraft, något som medför ett flertal 

utmaningar. För ett hus med installerade solceller så kan hushållet endast använda den 

egenproducerade elen när det kommer strålning från solen som når solcellerna. Detta är 

oftast när elbehovet inte är som störst både sett till dygns- och säsongsvariationer. Den 

el som inte används säljs ofta ut på det lokala elnätet enligt överenskommelse med ett 

elhandelsbolag (Sandén, 2014). Men intermittenta kraftkällor skapar också utmaningar 

för elnätet. Eftersom det inte sker en konstant utmatning av el så kan stora mängder 

intermittent energi ge ett fluktuerande elnät med fler och större frekvensvariationer 

(Wolf, Sandels & Shepero, 2018).  

Ett sätt att hantera de exempel på utmaningar som nämnts ovan är att lagra energin som 

produceras. Genom att implementera ett energilager går det att optimera och stabilisera 

nyttjandegraden av ett intermittent energisystem, till exempel en solcellspark. Ur ett 

elnätsperspektiv kan intermittenta energikällor kombinerat med lagring bland annat 

hjälpa till att stabilisera nätet och tillåta en större mängd förnybar energi från sol och 

vind i energisystemet (Wolf, Sandels & Shepero, 2018). Beroende på energikällan så är 

olika egenskaper önskvärda för ett energilager men för en solcellspark listar Lai et al. 

(2017) följande som de viktigaste: 

▪ ha en tillräcklig energi- och effektkapacitet för att hantera nätets varierande 

last 

▪ klara av ett stort antal laddningscykler 

▪ snabb responstid (millisekunder alt. sekunder) 

▪ kunna hantera varierande laddningsvolym  

Utifrån dessa kriterier argumenterar Lai et al. (2017) för att det mest lämpliga 

energilagringsalternativet för ett solcellssystem uppkopplat mot ett elnät är ett 

batterisystem. 

2.3 Litiumjonbatterier 

Den vanligaste typen av batterier är idag litiumjonbatterier vilka står för cirka 90% av 

den installerade batterikapaciteten globalt. Denna utveckling är bland annat ett resultat 

av att priserna har drivits ned för litiumjonbatterier till följd av forskning och utveckling 

som skett inom fordons- och elektronikbranschen (Wolf, Sandels & Shepero, 2018). 

Men litiumjonbatterier används också i hög grad för stationär energilagring och 2017 

var den installerade effekten för stationära batterisystem 1,6 GW där litiumjonbatterier 

utgjorde 81% (Tsiropoulos, Tarvydas & Lebedeva, 2018). Den globala produktionen av 
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litiumjonceller förväntas att öka med en faktor 4–6 vid år 2021–2022 jämfört med 2017 

(Tsiropoulos, Tarvydas & Lebedeva, 2018). 

2.3.1 Batteriegenskaper 

Litiumjonbatterier är elektrokemiska batterier som består av två eller fler 

elektrokemiska celler som använder sig av kemiska reaktioner för att skapa en elektrisk 

ström. En cell utgörs av en behållare, två elektroder (katod och anod) och en elektrolyt 

som är i kontakt med elektroderna. Strömmen skapas genom en oxidation-

reduktionsprocess som innebär att det sker kemiska reaktioner mellan elektrolyten och 

elektroderna. I elektrolyten finns elektriskt laddade joner som antingen ger ifrån sig 

elektroner (oxidation) till en elektrod eller tar emot elektroner (reduktion) från en 

elektrod. Vilket håll detta sker åt är beroende av om batteriet laddas upp eller laddas ur 

(Eyer & Corey, 2010).   

Vid en implementering av ett batteri är det två aspekter som är viktiga att ta i beaktande; 

effekt och energi. Med effekt (W) så menas hur mycket momentan energi batteriet kan 

leverera medan energi (Wh) handlar om hur mycket total energi som kan levereras till 

en last från batteriet. Det betyder att mängden energi som finns i ett batteri bestämmer 

hur länge batteriet kan ladda ur med full effekt (Eyer & Corey, 2010). Relationen 

mellan batteriets effekt och energi kallas för batteriets C-tal och bestämmer alltså 

batteriets uthållighet för maximal kapacitet. För 1C så är batteriets uthållighet 1 h för 

maximal kapacitet, för 0,5C så har batteriet istället dubbelt så stor 

energilagringskapacitet som effekt vilket betyder att uthålligheten är 2 h (Wolf, Sandels 

& Shepero, 2018). Beroende på vad ett stationärt batterilager ska användas till kan det 

variera om det är mer lämpligt med ett batteri som kan lagra en stor mängd energi eller 

ge en hög effekt under kortare tid (Tsiropoulos, Tarvydas & Lebedeva, 2018).  

Ett batteris livslängd anges ofta i antalet cykler vilket är antalet gånger som ett batteri 

laddas/urladdas tills det har degraderats till 80% av sin ursprungliga kapacitet (Jülch et 

al., 2015). Hur många laddningscykler ett batteri klarar påverkas av till vilken grad det 

urladdas. Laddas batteriet ur fullständigt så kallas det för en djup cykel och dessa typer 

av urladdningar gör att batteriet klarar minst antal cykler (Eyer & Corey, 2010). Ett sätt 

att motverka detta är att definiera ett lägsta tillåtna värde för laddningstillståndet vilket 

är kvoten mellan den aktuella energimängden och batteriets totala lagringskapacitet. Ju 

högre lägsta tillåtna laddningstillstånd desto fler antal cykler klarar batteriet. Samtidigt 

är det önskvärt att utnyttja batteriets kapacitet till så hög grad som möjligt. Utöver 

laddningstillstånd så definieras till hur stor del batteriet kan urladdas av sin ursprungliga 

kapacitet (eng. Depth of Discharge, DoD). Om till exempel lägsta tillåtna 

laddningstillstånd är 0,1 så betyder det att DoD är 0,9. En batteritillverkare garanterar 

ofta att ett batteri ska klara av ett visst antal cykler för ett givet värde på DoD (Sandia, 

2013). 
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2.3.2 Kostnader för litiumjonbatterier 

Kostnader för batterier har minskat kraftigt de senaste åren, framförallt för 

litiumjonbatterier som mellan åren 2010 och 2018 minskade med 85% (Blomberg, 

2019). Men även om priserna har sjunkit så är investeringskostnaderna för stationära 

batterilagringsystem i dagsläget relativt höga. Utöver battericellerna tillkommer bland 

annat styrsystem och elektronik samt byggnad och brandsäkerhetsutrustning och dessa 

priser kan variera beroende på vad batteriet ska användas till (Tsiropoulos, Tarvydas & 

Lebedeva, 2018).  

En annan faktor som har betydelse för den totala kostnaden för ett batterisystem är 

batteriets C-tal då det påverkar belastningen och åldrandet av batteriet. Därför kan 

kostnaden för ett batteri delas upp i kostnader för energi och kostnader för effekt (Wolf, 

Sandels & Shepero, 2018). I Fu, Remo & Margolis (2018) undersöks batterikostnaderna 

för ett 60 MW batteri med olika C-tal. Studien visar att ju längre urladdningstid, alltså 

ju lägre C-tal, desto lägre blir priset per kWh. Kostnaden för själva batteriet är däremot 

konstant medan de övriga kostnaderna ökar med högre C-tal. Ytterligare en studie är 

Mongird et al. (2020) där författarna undersöker och jämför kostnader för sex olika 

lagringstekniker, bland annat batterier. Resultatet visar att för ett 4-timmars batteri 

(0,25C) så är litiumjonbatterier den mest kostnadseffektiva tekniken. Enligt Fu, Remo 

och & Margolis (2018) har ett sådant batteri en kostnad på 380 $/kWh.  

Prognoser för framtida kostnader för litiumjonbatterier visar en fortsatt trend med en 

prisminskning på 65% för stationära batterilagringssystem till 2040 (Tsiropoulos, 

Tarvydas & Lebedeva, 2018). I Cole & Frazier (2019) undersöks framtida batteripriser 

vid 2030 och 2050 för ett 4-timmars batteri. Författarna gör tre olika prognoser, en för 

låga priser, en för medium och en för höga priser, för varje år. Studien kommer fram till 

att vid 2030 så kan priserna minska med 67%, 45% och 11% för respektive fall. Vid 

2050 ger motsvarande prognoser en minskning med 80%, 59% och 32%.  

2.4 Sveriges elnät 

Majoriteten av Sveriges elproduktion 2019 bestod av kärnkraft (39%), vattenkraft 

(39%) och vindkraft (12%). Den mesta av vattenkraften och vindkraften produceras i 

norra Sverige samtidigt som befolkningstätheten är högre i den södra delen av landet. 

Därför krävs ett elnät som klarar av att hantera en stor elöverföring över långa avstånd 

(Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). Idag är Svenska kraftnät och 

Energimarknadsinspektionen ansvariga för drift och underhåll av Sveriges elnät och 

tekniken och infrastrukturen i elnätet har successivt byggts ut och förbättrats i över 100 

år. Det har utvecklats en komplex, och med andra länder sammankopplad, marknad som 

lägger grunden till det moderna samhället. Nätet är i största grad trefasigt vilket innebär 

att elen transporteras i tre separata ledare, var och en i olika faser, för att leverera en 

stabil effekt. Transporten av elektrisk energi är inte utan förluster och en metod för att 

minska dessa är att transformera upp spänningen till höga nivåer. 1952 byggdes 

världens första 400 kV-högspänningsledning mellan Harsprånget och Hallsberg och 
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idag täcker Sveriges 400 kV-nät in nästan hela landet. Det svenska elnätet är uppdelat i 

tre typer; transmissionsnät, regionnät och lokalnät (Svenska kraftnät, 2014). 

Transmissionsnätet inkluderar anläggningar på 220 kV och uppåt och består av 15 000 

km ledningar (Pöyry, 2017). Alla aktörer som kopplar upp sig mot transmissionsnätet 

ska betala en så kallad transmissionsnätsavgift till stamnätsägaren Svenska kraftnät. 

Avgiften utgör grunden för Svenska kraftnäts inkomst och består av två delar; effekt- 

och energiavgift. Effektavgiften baseras på var enskild kunds abonnerade effekt i varje 

anslutningspunkt, både för inmatning och uttag. Energiavgiften är istället baserad på 

anslutningspunktens geografiska placering i nätet och huruvida kunden ökar eller 

minskar överföringsförlusterna. Om det skulle vara så att kundens anslutning minskar 

nätets överföringsförluster betalar Svenska kraftnät istället ut en så kallad 

energiersättning (Svenska kraftnät, 2020a).  

Under transmissionsnätet finns regionnätet med spänningsnivåer mellan 40–130 kV och 

en total ledningslängd på 31 000 km. Regionnätet består, likt transmissionsnätet, till 

största del av luftledningar och fungerar som en brygga mellan de höga spänningsnivåer 

som krävs vid eltransporter på långa avstånd och de spänningsnivåer som används i 

distributionsområden (Pöyry, 2017). Ägare av regionnätet är elnätsbolagen, vilka också 

äger lokalnätet. De utgör ett naturligt monopol, något som enligt svensk lagstiftning 

kräver reglering vilken Energimarknadsinspektionen är ansvarig för. Som 

tillsyningsmyndighet ansvarar de för driftsäkerheten av både regionnätet och lokalnätet 

samt att elnätspriserna som bolagen tar ut inte är oskäligt höga (Birging & Lindberg, 

2019). Regionnätet är i sin tur överliggande nät mot lokalnätet vilket är det nät som är 

närmast kunderna i distributionskedjan. Spänningsnivåerna på nätet ligger mellan 10–30 

kV och det består till största del av markkablar och spänningen transformeras gradvis 

ner till 230/400 V innan elen når konsumenterna (Svenska kraftnät, 2014).  

2.4.1 Frekvensstabilitet i elnätet 

Frekvensen i det svenska växelströmsnätet ligger på omkring 50,0 Hz, vilket innebär att 

den elektriska strömmen byter riktning 100 gånger per sekund (Svenska kraftnät, 2014). 

Valet av frekvens är en kompromiss mellan olika önskade och oönskade egenskaper. 

Låga frekvenser leder exempelvis till att ett flimmer kan upplevas i ljuset från lampor. 

Höga frekvenser skapar istället problem vid eltransmission då det leder till en ökad 

reaktans vilket begränsar mängden effekt en ledning kan överföra (Meier, 2006).  

För att hålla frekvensen så nära 50,0 Hz som möjligt krävs det alltid momentan balans 

mellan Sveriges elproduktion och elkonsumtion. Om produktionen överstiger 

förbrukningen ökar frekvensen, och på motsvarande sätt leder en förbrukning som är 

högre än produktionen till en minskad frekvens (Svenska kraftnät, 2018). Ansvariga för 

att denna balans bibehålls är Svenska kraftnät vilka använder olika kraftreserver för att 

kompensera om störningar sker i systemet. Idag är den vanligaste reserven vattenkraft 

men införandet av andra energilager skulle kunna avlasta systemet och skapa 

möjligheter till en snabbare reaktion på störningar (Svenska kraftnät, 2018). 
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Alla elleverantörer i Sverige har ett så kallat balansansvar vilket innebär att de måste 

leverera lika mycket elektricitet som deras kunder förbrukar. De kan antingen själva 

ansvara för detta eller anlita en annan elleverantör att göra det å deras vägnar. Idag finns 

det 30 balansansvariga och alla elproducenter och elkonsumenter är knutna till en av 

dessa. De upphandlar sedan effektreserver tillsammans med Svenska kraftnät som 

ansvarar för att använda de upphandlade reserverna i syfte att bibehålla balansen i 

elnätet (Power Circle, 2019). Följande avsnitt kommer presentera de olika 

frekvensregleringarna som Svenska kraftnät utför. 

Primärreglering 

Om frekvensen i elnätet avviker från 50,0 Hz sker i första hand en primärreglering 

genom att produktionen regleras automatiskt i ett antal av Sveriges kraftanläggningar. 

Till primärregleringen räknas: 

▪ FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal) - 

Aktiveras automatiskt inom intervallet 49.90 - 50.10 Hz och balanserar 

systemet vid små förändringar i produktion/konsumtion. Denna ska vara 

aktiverad till 63% inom en minut och till 100% inom tre minuter. Vid 

aktivering ska resursen kunna leverera angiven effekt i minst 1 h (Svenska 

kraftnät, 2020b). 

 

▪ FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance) - 

Aktiveras om frekvensen understiger 49.90 Hz i syfte att stabilisera systemet 

och ska vara aktiverad till 50% inom fem sekunder och till 100% inom 

trettio sekunder (Svenska kraftnät, 2018). Vid aktivering ska resursen kunna 

leverera angiven effekt i minst 20 min (Svenska kraftnät, 2020b). 

Sekundärreglering 

Efter att primärregleringen aktiverats och frekvensen stabiliserats aktiveras det som 

kallas sekundärreglering. Även den är automatiserad men till skillnad från 

primärregleringen så aktiveras den i syfte att återställa frekvensen till 50,0 Hz, inte 

endast för att stabilisera systemet. Till sekundärreglering räknas: 

▪ aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve) - 

Aktiveras automatiskt vid störningar i syfte att återställa frekvensen till 50,0 

Hz och ska vara aktiverad till 100% inom två minuter (Svenska kraftnät, 

2018).  

 

Tertiärreglering 

Slutligen används tertiärreglering vilken avlastar primär- och sekundärregleringen. 

Även denna har som syfte att återställa frekvensen till 50,0 Hz men är inte 

automatiserad. Till tertiärreglering räknas:  
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▪ mFRR (manual Frequency Restoration Reserve) - 

Återställer frekvensen manuellt via Svenska kraftnät och har en 

aktiveringstid på 15 minuter (Svenska kraftnät, 2018).   

 

FFR (Fast Frequency Response) 

Under 2020 introducerade Svenska kraftnät en ny typ av snabb reglerresurs kallad FFR. 

Syftet med denna är att på kort tid kunna reagera på de snabba och djupa 

frekvensförändringar som kan uppstå i elnätet. Vid en utökad intermittent kraft och 

avvecklingen av kärnkraft minskar systemets rotationsenergi och det blir känsligare för 

fluktuationer i produktion och konsumtion. Detta kräver en snabb reaktion från en 

effektreserv vilket FFR är utformat för att lösa. Inom FFR-tjänsten krävs att resurserna 

kan vara fullt aktiverade inom:  

▪ 0,7 s om aktivering vid 49,5 Hz 

▪ 1,0 s om aktivering vid 49,6 Hz 

▪ 1,3 s om aktivering vid 49,7 Hz  

 

Vid aktivering ska resurserna kunna leverera full effekt i minst 30 alternativt 5 sekunder 

och att vara redo för återaktivering inom 15 minuter efter leverans (Entsoe, 2019).  

 

Effektreserven 

Under kalla vinterdagar kan det ibland hända att den totala elförbrukningen överstiger 

den totala produktionen av el. För att hantera detta så upphandlar Svenska kraftnät en så 

kallad effektreserv i förväg för dessa tillfällen. Upphandlingen sker antingen genom att 

Svenska kraftnät ingår i avtal med elproducenter som har reservkraftanläggningar som 

då ökar sin elproduktion. Det andra alternativet är att Svenska kraftnät istället ingår 

avtal med stora elanvändare och elhandelsföretag som då minskar sin elförbrukning. 

Effektreserven är tillgänglig mellan 16 november och 15 mars och minsta budstorleken 

är 10 MW (Svenska kraftnät, 2020c). 

Störningsreserven 

Om det uppstår oväntade produktionsbortfall eller problem med 

transmissionsledningssystemet som inte kan hanteras med hjälp av de tidigare 

upphandlade reglerresurserna så har Svenska kraftnät en störningsreserv. Den har en 

installerad effekt på totalt 1350 MW och en aktiveringstid på 15 minuter. Reserven 

består till största del av gasturbiner då de snabbt kan aktiveras och leverera hög effekt i 

syfte att balansera nätet (Svenska kraftnät, 2019).  

2.4.2 Effekt- och kapacitetsbrist i det svenska elnätet 

I det svenska elsystemet kan två framtida trender urskiljas; en ökad intermittent 

elproduktion i form av vindkraft och solenergi samt en ökad elektrifiering av samhället. 

Svenska kraftnät (2017) prognostiserar att vind och solkraft 2040 energimässigt 

kommer kunna ersätta kärnkraften, dock kommer den väderberoende produktionen 
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skapa stora prisvariationer på elmarknaden. Övergången till en eldriven fordonsflotta, 

utbyggnad av serverhallar och en alltmer elektrifierad industri kommer i kombination 

med intermittenta energikällor skapa momentana skillnader i elproduktion och 

elkonsumtion, vilket kallas effektbrist. Det prognostiseras att södra Sverige i genomsnitt 

kommer uppleva effektbrist 400 timmar per år och det kommer krävas ett tillskott på ca 

2 600 MW i effektflexibilitet för att hantera dessa problem.  

Men även om produktionen av el skulle vara i balans med konsumtionen så kan lokal 

effektbrist uppstå då det svenska elnätet också upplever en kapacitetsbrist, vilket 

betyder att nätet inte räcker till för att överföra nödvändig mängd el mellan områden. 

Det går redan idag att se effekterna av en kapacitetsbrist i delar av det svenska elnätet. 

Till exempel har nätägare i Uppsala de senaste åren blivit nekade utökat effektuttag från 

transmissionsnätet, något som påverkar regionens konkurrenskraft och expansion 

(Wolf, Sandels & Shepero, 2018). Svenska kraftnät planerar en utbyggnad av 

transmissionsnätet och nätbolag planerar att utöka kapaciteten inom region- och lokalnät 

men dessa åtgärder är tidsödande då de kräver tillstånd, personal och material för att 

genomföras. Enligt Svenska kraftnät tar detta ungefär 10 år från planeringsstadiet till 

implementation, något som fått elbolag att försöka finna andra lösningar (Bergström, 

2019). 

2.5 Sveriges elmarknad 

Parallellt med den fysiska transporten av el på Sveriges elnät så sker finansiella 

transaktioner där elproducenter säljer el till elhandelsföretag, vilka i sin tur säljer den 

vidare till konsumenter. Då elpriser varierar väljer vissa aktörer att säkra priset för 

elleveranser inom tidsperioder på exempelvis veckor, månader eller år och denna 

marknad kallas för prissäkringsmarknaden. Men den största handeln av energi sker på 

en grossistmarknad via elbörsen Nord Pool. Det är en marknadsplats med aktörer från 

20 olika länder där det bedrivs handel på både en dagenföremarknad och en 

intradagsmarknad. De balansansvariga ska försöka handla sig till balans på 

dagenföremarknaden utefter prognoser. Om dessa förändras efter att marknaden har 

stängt så kan de justera balansen genom att köpa eller sälja el på intradagsmarknaden 

som är öppen fram till en timme före driftperioden. Under driftperioden tar Svenska 

kraftnät över och använder sig av de upphandlade reglerresurserna om frekvensen i 

nätet skulle avvika från 50,0 Hz. De balansansvariga som inte var i balans under 

driftperioden får tillsammans betala kostnaderna för de reserver som Svenska kraftnät 

upphandlat för att bibehålla balansen. Detta sker dagen efter leverans och kallas för 

balansavräkning (Power Circle, 2019). En tidslinje över Sveriges elhandel kan ses i 

figur 1 och följande avsnitt kommer presentera var och en mer detaljerat. 
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Figur 1. Tidslinje över Sveriges elhandel. Figur inspirerad av Power Circle (2019). 

I Sverige finns det olika elområden, från norr och söderut: SE1, SE2, SE3 och SE4, som 

har skapats på grund av de begränsningar som finns i överföringskapacitet vilket 

nämndes tidigare. Genom att dela upp elmarknaden i olika geografiska områden så 

bestäms elpriset utifrån produktion och konsumtion inom området samt utifrån 

överföringen av el till och från närliggande områden (Energimarknadsbyrån, 2020a).  

2.5.1 Dagenföremarknad 

Dagenföremarknaden är aktiv 12–36 timmar före leverans och innefattar handel inom 

respektive elområde i Sverige. Det sker en daglig auktion för alla timmar 

nästkommande dag där aktörer meddelar vilken mängd energi de önskar köpa alternativt 

sälja och till vilket pris. Buden ska lämnas senast kl.12:00 dagen före leverans och 

rangordnas sedan efter pris för att etablera ett marknadspris där sälj- och köpbud möts. 

Sedan appliceras marginalprissättning vilket innebär att alla aktörer som fått tillslag 

köper och säljer till samma marknadspris oavsett tidigare lagda bud 

(Energimarknadsinspektionen, 2020). 

2.5.2 Intradagsmarknad 

Efter dagenföremarknaden startar en justeringsmarknad inom varje elområde som kallas 

intradagsmarknaden. Här sker en kontinuerlig handel från kl.14:00 dagen före fram till 

en timme innan leveranstimmen där alla aktörer har en möjlighet att justera sina köp- 

eller säljvolymer så att de är i balans. Det är alltså framförallt de balansansvariga som 

handlar på intradagsmarknaden och prissättningen sker genom en kontinuerlig 

matchning mellan sälj- och köpbud, så kallat pay-as-bid, där två parter möts utan 

påverkan på övriga transaktioner (Energimarknadsinspektionen, 2020). 

2.5.3 Balansmarknad 

Den övergripande benämningen där handel med resurser till frekvensreglering sker 

kallas för balansmarknad, vilken Svenska kraftnät är ansvarig för. Balansmarknaden 

består alltså av flera marknadsplatser för automatiska och manuella reglerresurser som 

upphandlas av Svenska kraftnät (Energimarknadsinspektionen, 2020). Däremot sker den 

största delen av balanseringen av de balansansvariga på dagenföre- och 
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intradagsmarknaden och endast 2% av den kraft som säljs årligen sker på 

balansmarknaden (Power Circle, 2019).  

Handeln för reserverna till primärreglering FCR-D och FCR-N sker under två tillfällen 

innan det aktuella leveransdygnet (D). Två dagar innan sker handel på den så kallade D-

2-marknaden där Svenska kraftnät predikterar hur mycket effekt som kommer att krävas 

och upphandlar därefter. En kompletterande upphandling sker sedan dagen innan, som 

kallas D-1-marknaden. Inom FCR-N lämnas symmetriska bud, alltså lika stor volym för 

upp- och nedreglering medan FCR-D enbart innefattar uppreglering. Alla bud lämnas 

per timme och har en minsta storlek på 0,1 MW och en största storlek på 30 MW. 

Buden rangordnas sedan av Svenska kraftnät efter pris och upphandlas i enlighet med 

Sveriges volymkrav. Budgivning på D-2 avslutas kl.15:00 och avrop meddelas senast 

kl.16:00. På D-1 avslutas budgivningen kl.18:00 och avrop meddelas senast kl.20:00 

(Svenska kraftnät, 2020d). 

Ett förslag på en utökad marknad för FCR-D har lämnats in till 

Energimarknadsinspektionen och ett beslut förväntas innan årsskiftet 2020/2021. Det 

som föreslås är att utöka FCR-D till att också innefatta nedreglering, för vilken kraven 

skulle spegla de existerande för uppreglering och aktivering skulle ske i 

frekvensintervallet 50,1–50,5 Hz. Däremot skulle det i så fall inte ställas krav på 

symmetrisk budgivning, som för FCR-N, utan aktörer skulle kunna ge bud på upp- och 

nedreglering separat (Svenska kraftnät, 2017). 

Handeln för reserver till sekundärregleringen aFRR sker en gång i veckan där minsta 

budstorlek är 5 MW och resurser för upp- och nedreglering upphandlas separat. Antalet 

upphandlade timmar per vecka har varit 35 men planeras att utökas till 168 timmar. Den 

andra frekvensåterställningsreserven mFRR upphandlas på en egen marknad som kallas 

reglerkraftsmarknaden (RKM) där budgivningen kan ske fram till 45 minuter innan 

leveranstimmen. Minsta budstorlek är 10 MW i alla prisområden, förutom i SE4 där det 

är 5 MW, och buden avropas i prisordning från kontrollrummet på Svenska kraftnät vid 

behov. Både för aFRR och mFRR finns planer på att sänka minsta budstorlek till 1 MW 

(Power Circle, 2019).  

Marknaden för FFR är aktiv under sommaren och under 2020 var det vecka 23–32. 

Budgivning för FFR sker två gånger i veckan; på måndagar avropas bud för tisdag till 

och med fredag och på fredagar avropas bud för lördag till och med måndag. Alla bud 

inkommer till Svenska kraftnät via mejl och avropen sker på timbasis där de med lägst 

ersättningskrav avropas först (Roupe, 2020). För att veta hur stor reglerresurs som ska 

avropas använder sig Svenska kraftnät av en prognosmodell. Under handelsperiodens 

första aktiva veckor 2020 innehöll denna modell dock vissa felaktigheter och 

överskattade den prognostiserade mängden effekt som krävdes, vilket ledde till att 

Svenska kraftnät upphandlade stora mängder effekt som sedan inte behövdes i systemet. 

När detta upptäcktes justerades modellen till att bättre representera verkligheten (Roupe, 

Modig & Wester, 2020). 
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2.6 CoordiNet 

CoordiNet är ett EU-projekt skapat i syfte att bemöta samhällets effektproblem genom 

ett utökat samarbete mellan regionnätsägare och transmissionsnätsägare. Genom åtta 

fallstudier i Sverige, Grekland och Spanien testas produkter inom olika tidsramar för att 

demonstrera vilka delar av systemet som kan utvecklas. De tre huvudområden som 

projektet fokuserar på är följande: 

▪ Till vilken grad ett ökat samarbete mellan regionnätsägare och 

transmissionsnätsägare leder till minskade elpriser, ökad ekologisk 

hållbarhet och en stabilare eltillförsel. 

▪ Utforma standardiserade produkter som kan användas inom de nättjänster 

projektet vill utföra. 

▪ Skapa en marknadsplattforrn där regionnätsägare, transmissionsnätsägare 

och andra relevanta aktörer kan mötas och handla elnätsrelaterade tjänster 

(Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). 

År 2019–2020 skapades i Sverige genom CoordiNet-projektet en dagenföremarknad där 

aktörer gavs möjlighet att upphandla effektflexibilitet. Även en intradagsmarknad 

kommer introduceras 2020/2021. För att kunna upphandla rätt mängd flexibilitet nyttjar 

CoordiNet en prognosmodell vilken predikterar nästkommande dygns lastprofil genom 

att nyttja väderdata, data från transformatorstationer samt information om veckodagar 

och helgdagar (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). Under första kvartalet 2020 

startade den svenska delen av CoordiNet-projektet genom att skapa lokala 

flexibilitetsmarknader på tre platser med effektbrist; Uppsala, Gotland och Skåne. 

Nästkommande avsnitt beskriver den lokala flexibilitetsmarknaden i Uppsala.  

2.6.1 CoordiNet i Uppsala 

I Uppsala finns två transformatorstationer (220/70 kV) mellan regionnätet och 

transmissionsnätet med ett totalt effektabonnemang gentemot Svenska kraftnät på 292 

MW (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). Med stadens expansion har 

effektabonnemanget mot transmissionsnätet stundtals varit för lågt och elbolag har 

tvingats inhandla tillfälliga abonnemang från Svenska kraftnät för att kunna säkra 

leverans till sina kunder. Med dessa tillfälliga abonnemang medföljer en kostnad för 

varje MWh som ursprungsabonnemanget överstigs (Luttinen, Eronen & Wiss, 2020). 

Under fem år innan införandet av CoordiNet-marknaden överstegs det totala 

abonnemanget ungefär 2% av tiden, varav alla timmar skedde under vinterhalvåret. Det 

rörde sig totalt om 802 timmar över 112 dagar där de längsta sammanhållande 

perioderna var cirka 16 timmar, där det gick att se en korrelation mellan ansträngda nät 

och låga temperaturer (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). Effektbristen sker 

främst under tidsspannen kl.07:00-09:00 samt kl.16:00-18:00 på vardagar.2 CoordiNet-

 
2 Yvonne Ruwaida, Business Strategist Vattenfall Eldistribution, personlig kommunikation 13 oktober 

2020. 
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marknaden 2020 var aktiv 8 januari till och med 31 mars men ska hädanefter vara aktiv 

1 november till och med 31 mars och innefatta både en dagenföremarknad och en 

intradagsmarknad där aktörer ges möjligheten att ge bud på effektflexibilitet. Den 

minsta tillåtna budstorleken är 0,1 respektive 0,5 MW beroende på innovationsgrad.3 

Av de avropade buden 2020 låg medelpriset på 220 SEK/MWh (Ruwaida, Etherden & 

Johansson, 2020). 

2.7 Elnätsanslutna batterier 

Ett elsystems flexibilitet kan beskrivas som dess förmåga att hela tiden bibehålla 

balansen mellan produktion och konsumtion. Behovet av denna flexibilitet förväntas 

öka i samband med utbyggnaden av förnybar intermittent elproduktion. För att öka 

flexibiliteten i ett elsystem så finns det generellt 3 resurser; produktion, 

efterfrågeflexibilitet och lagring (Widegren, 2016). I Wolf, Sandels & Shepero (2018) 

undersöks batterilagers roll i ett framtida elsystem genom att studera hur batterier skulle 

kunna lösa de utmaningar som många elnätsbolag står inför med en ökad andel 

solenergi och en elektrifierad fordonsflotta. Istället för att bolagen ska investera i 

nätförstärkningar så har batterilager potential genom sin flexibilitet att lösa problem och 

flaskhalsar i nätet snabbt och samhällsekonomiskt.  

Det finns flera fördelar med batterier i elnätet. De går snabbt att bygga och installera, 

lagringskapaciteten är också skalbar då batterier levereras i moduler och kan därför 

placeras på olika nivåer i systemet och de är lätta att flytta. Batterier är också en snabb 

resurs med lägre reaktionstider än den klassiska reservkraften vattenkraft. Detta gör att 

de har stor potential att bidra med flexibilitet till elsystemet även om den lagrade 

energivolymen inte uppnår samma nivåer. Ytterligare en fördel med batterier kontra 

vattenkraft är att de kan placeras lokalt där problemen i nätet uppstår. Nackdelarna med 

batterier däremot är att de ofta är relativt kostsamma investeringar och att de har låg 

uthållighet jämfört med andra flexibla resurser samt att det finns osäkerheter kring 

brandrisk, miljöpåverkan, uthållighet och underhåll (Wolf, Sandels & Shepero, 2018).  

2.7.1 Tjänster 

Batterilager kan alltså ses som en flexibilitetsresurs i energisystemet och kan bidra 

genom att leverera flera olika nyttor på olika nivåer i systemet (Wolf, Sandels & 

Shepero, 2018). Nedan presenteras en samling av de tjänster som ett elnätsanslutet 

batterilager kan leverera. Dessa har sammanställts från flera studier inom området och 

delas upp i tre olika nivåer i energisystemet. Den första nivån är produktion och de 

tjänster som identifierats inom denna kategori är:  

  

▪ Arbitrage - Detta begrepp syftar till en handel som går ut på att köpa el från 

spotmarknaden när marginalpriset är lågt för att sedan sälja ut elen på 

 
3 Linnea Nedar, Uppsala kommun, personlig kommunikation 22 september 2020. 
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marknaden igen när priset är högre (Fitzgerald et al., 2015). För ett batteri 

betyder det att det laddas upp då elpriserna är låga för att sedan laddas ur när 

de är högre.  

▪ Kapacitetsutjämning - Batterilager kan integreras i sol- och 

vindkraftsanläggningar för att få en jämnare produktion över en given 

tidsperiod. Det betyder att batteriet lagrar el när produktionen är hög och 

laddar ur när produktionen är låg (Widegren, 2016). 

▪ Minska bortkoppling av förnybar energiproduktion - Ibland kan det ske att 

intermittent energiproduktion behöver kopplas bort från elnätet, till exempel 

vid låg efterfrågan på el (eng. curtailment). Ett alternativ kan då vara att 

lagra energin i batterier istället för att stänga av produktionen (Widegren, 

2016).  

▪ Effektreserv - Minska effekttoppar i elsystemet genom att bidra med 

kapacitet till effektreserven från batteriet (Hansson, 2016).  

Den andra nivån i energisystemet är överföring och inom detta har följande tjänster 

kartlagts: 

▪ Frekvensreglering - Använda batteriet till att delta på balansmarknaden för 

reglerresurserna FCR-N, FCR-D, mFRR, aFRR och FFR för att bibehålla 

stabilitet i elnätet. Detta och spänningsreglering brukar benämnas som 

stödtjänster (Wolf, Sandels & Shepero, 2018).  

▪ Dödnätsstart - Vid ett elnätsavbrott så kan batterilager användas för att starta 

upp större produktionsenheter som behövs för att få igång elnätet igen 

(Fitzgerald et al., 2015).  

▪ Spänningsreglering - Batteriet används för att producera eller konsumera 

reaktiv effekt i syfte att hålla spänningsnivån i nätet inom det tillåtna 

intervallet för att bibehålla ett kontinuerligt och tillförlitligt elflöde 

(Fitzgerald et al., 2015).  

▪ Skjuta upp nätinvesteringar - Användningen av batterier kan innebära att 

annars nödvändiga nätinvesteringar kan skjutas upp, minskas eller helt 

undvikas (Fitzgerald et al., 2015).  

▪ Flaskhalshantering - Batterier kan användas till att hantera begränsningar i 

överföringen av el till följd av kapacitetsbrist (till exempel mellan 

transmissionsnät och regionnät). Batteriet kan då laddas ur vid lokala 

effekttoppar när uttaget från överliggande nät är för lågt för att hantera dessa 

(Widegren, 2016).   

Den sista nivån som använts är användning vilket innefattar följande tjänster för ett 

batterilager: 

▪ Elkvalitet - Syftar till att använda batteriet för att förbättra elkvaliteten hos 

en slutanvändare (Hansson, 2016). En försämrad elkvalitet beror på 

spänningskvaliteten som kan påverkas av spänningsdippar, överspänning, 

övertoner, flimmer och transienter (Energimarknadsbyrån, 2020b). 
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▪ Ökad egenkonsumtion - Med hjälp av ett batteri går det att öka 

konsumtionen av egenproducerad el från till exempel en solcellsanläggning 

genom att lagra energi när den inte behövs, istället för att skicka ut den på 

elnätet, för att använda den senare vid behov (Widegren, 2016).  

▪ Minska effekttoppar - Innebär att en konsument använder ett batteri för att 

kapa sina effekttoppar och kan på sätt minska sina utgifter genom reducerade 

effektavgifter (Hansson, 2016). 

▪ Reservkraft - I detta fall används batteriet som en reservkraft till exempelvis 

en verksamhet vid avbrott eller störningar på elnätet (Widegren, 2016).  

För att göra batteriprojekt mer lönsamma har det framkommit enligt flera studier att det 

krävs att batteriet används till mer än en tjänst för att skapa fler intäktsströmmar 

(Malhotra et al., 2016). Om ett batteri används för nättjänster som att lösa flaskhalsar så 

kan det också exempelvis användas till stödtjänster som frekvensreglering, framförallt 

under sommarhalvåret då det inte nyttjas till att lösa flaskhalsar. Behovet av stödtjänster 

kommer också att öka i framtiden där flexibilitet kommer ha en avgörande roll för att 

minska systemkostnaderna i en framtida elmix med fler intermittenta energikällor som 

sol- och vindkraft (Wolf, Sandels & Shepero, 2018). 

Om ett batteri ska användas till att endast generera intäkter och alltså inte användas för 

att minska andra kostnader, så identifierar Wolf, Sandels & Shepero (2018) 3 tjänster 

för detta; arbitrage, stödtjänster och en flexibilitetsmarknad. Med stödtjänster menas i 

det här fallet frekvensreglering och en flexibilitetsmarknad innebär att batteriet används 

till att sälja effekt på en lokal marknad som har skapats i syfte att hantera flaskhalsar 

och kanske skjuta upp nätinvesteringar, som CoordiNet-marknaden i Uppsala.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i genomförandet av studien. Avsnittet 

börjar med att presentera intervjuer för att sedan gå in på tillvägagångssättet för 

modellering av systemet. Detta innefattar simuleringar av solcellsparken, batterilager 

och de tjänster som batterilagret används till. Slutligen presenteras den ekonomiska 

analysen som avgör lönsamheten. 

3.1 Intervjuer 

I syfte att få en djupare förståelse över marknadsmöjligheter och tekniska 

specifikationer för ett batterilager kopplat till en solcellsanläggning genomfördes ett 

antal intervjuer. Alla intervjuer skedde digitalt med aktörer från olika verksamheter 

inom branschen. En sammanställning över de genomförda intervjuerna går att se i tabell 

1. Alla intervjuer skedde enligt en semistrukturerad form, vilket innebar att de utgick 

från några förskrivna frågor men med utrymme för att hålla ett fritt samtal. 

Tabell 1. Sammanställning över genomförda intervjuer. 

Respondent(er) Företag/verksamhet Datum 

Mattias Harrysson Entelios AB 2020-09-17 

Love Holmsved Vattenfall AB Energy Trading 2020-09-18 

Anna Wolf Power Circle AB 2020-09-21 

Kristina Starborg & Linnea Nedar Uppsala kommun 2020-09-22 

Arne Berlin Vattenfall Eldistribution AB 2020-09-24 

Yvonne Ruwaida Vattenfall Eldistribution AB 2020-10-13 

Jasmin Noori Northvolt AB 2020-10-29 

Martin Holsner Nilar AB 2020-11-03 

 

3.2 Tillvägagångssätt för modellering 

Syftet med den här studien var att utvärdera under vilka omständigheter ett batterilager 

kan vara lönsamt för en solcellspark. Detta gjordes genom att studera för vilka olika 

tjänster ett elnätsanslutet batteri kan generera intäkter. De tjänster som studerats 

begränsades av att batteriet endast kunde laddas från solcellsparken och inte från 

elnätet. Detta betydde till exempel att det inte gick att delta med frekvensreglering där 

nedreglering är ett krav, som för FCR-N. För att besvara syftet skapades flera modeller i 
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MATLAB (2020) där varje modell är ett fall där en eller flera tjänster kombinerat 

undersöks. Intäkterna som genereras från tjänsterna används sedan för att avgöra hur 

lönsamt ett batterilager för en modell är genom att jämföra investeringens internränta 

med Vasakronans kalkylränta.  

Figur 2 visar de olika parametrarna och de olika stegen som användes för att nå de 

slutliga resultaten. I ruta I undersöks produktionen från solcellsanläggningen, vilken är 

beroende av inparametrarna vindhastighet, lufttemperatur, solinstrålning, panelernas 

vinkel och orientering samt materialspecifika egenskaper för systemet. Produktionen 

från solcellsparken säljs sedan antingen ut på spotmarknaden eller går till att ladda 

batterilagret i ruta II. Batterilagret agerar sedan för någon eller flera av de fyra 

tjänsterna FFR, FCR-D, CoordiNet och arbitrage. Intäkterna från solcellsparken och 

batteriet används sedan till att göra en ekonomisk analys av batteriets lönsamhet i ruta 

III. Den ekonomiska analysen görs genom internräntemetoden som använder sig av de 

årliga intäkterna från batteriet, de totala investeringskostnaderna för batteriet och 

Vasakronans avkastningskrav. 

 

Figur 2. Flödesschema över de olika stegen och parametrarna som användes i 

modelleringen av systemet. 

3.3 Elproduktion från en solcellsanläggning 

Det första steget för varje modell, som kan ses i bilden ovan, var att beräkna 

elproduktionen från solcellsparken. Denna beräknades på timbasis och användes 

antingen till att ladda batteriet eller till att säljas ut på spotmarknaden den aktuella 

timmen beroende på vilka villkor som gällde för det specifika fallet. Detta avsnitt 

presenterar teorin och de parametrar som användes för att genom flerstegssimuleringar i 

ett MATLAB-script beräkna elproduktionen från en solcellsanläggning. Grunden för 

scriptet bygger på Hay & Davies modell beskriven i Duffie & Beckman (2013) och 

teorin presenterad i avsnitt 3.3.1. Teorin är, om inget annat anges, hämtad från Widén & 

Munkhammar (2016). Parametrarna som användes var olika typer av strålning, 

temperatur, vindhastighet, latitud och longitud samt de olika vinklar som berörde 

anläggningens orientering. 
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3.3.1 Solinstrålning 

När solens strålning når jorden passerar den först genom atmosfären där den antingen 

absorberas eller påverkas av luftpartiklar, vatten eller damm. Strålningen kan reflekteras 

tillbaka ut i rymden, studsa och byta riktning eller passera igenom relativt opåverkad. 

Den strålning som fortsätter opåverkad genom atmosfären kallas för direkt strålning, 

𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 [
𝑊

𝑚2], och den som byter riktning för diffus strålning, 𝐼𝑑 [
𝑊

𝑚2]. Ration mellan dessa 

två typer av strålning varierar beroende på väder, geografisk plats och tid på dygnet. Ett 

tjockt molntäcke innebär fler partiklar vilka kan påverka strålningens bana och leder 

därmed till en större andel diffus strålning. Samma gäller vid tidpunkter tidigt eller sent 

på dagen då solens position på himlen är lägre och strålningen behöver passera genom 

mer atmosfär innan den når marken. 

Den totala mängden kortvågig strålning 𝐼 [
𝑊

𝑚2] som träffar en horisontell yta placerad 

vid havsnivå, exempelvis en solcellsmodul, är summan av 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 och 𝐼𝑑 enligt  

𝐼 = 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 +  𝐼𝑑.    (1) 

 

𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 beräknas som 

  𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 =  𝐼𝑑𝑁 ∙ cos(𝜃𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡),  (2) 

där 𝜃𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡 är strålningens infallsvinkel mot ett horisontellt plan och 𝐼𝑑𝑁 [
𝑊

𝑚2] är direkt-

normal strålning, vilket är mängden strålning som träffar en yta vinkelrät mot solen 

(Vaisala Energy, 2018). All typ av strålning kan också reflekteras av ytor på marken och 

kallas då mark-reflekterad, 𝐼𝑔 [
𝑊

𝑚2]. Hur reflektiv en yta är definieras med hjälp av 

albedo, ɑ, vilket anges i spannet [0,1] där 0 betyder att ingen strålning reflekteras och 1 

betyder att all strålning reflekteras (Widén & Munkhammar, 2016). 

Den totala mängden strålning som träffar en lutande yta, 𝐼𝐿 [
𝑊

𝑚2] är summan av 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝐿, 

𝐼𝑑𝐿 och 𝐼𝑔𝐿 beräknad på det lutande planet som 

𝐼𝐿 = 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝐿 + 𝐼𝑑𝐿 + 𝐼𝑔𝐿.    (3) 

𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝐿  beräknas genom 

𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝐿 = 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑅𝑏,   (4) 

där 𝑅𝑏 är strålningsmängdsration mellan en horisontell yta och en lutande yta. Denna 

kan beräknas genom  

𝑅𝑏 =  
cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡)
   (5) 

      [cos(𝜃) > 0 & cos(𝜃𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡) > 0],    
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där 𝜃 är strålningens infallsvinkel mot en lutande yta.    

På liknande sätt kan 𝐼𝑑𝐿 beräknas som 

𝐼𝑑𝐿 = 𝐼𝐷 ∙ ((1 − 𝐴𝑖) ∙
(1+cos(𝛽))

2
+ 𝐴𝑖 ∙ 𝑅𝑏),  (6) 

där 𝐴𝑖 är ration på ett horisontellt plan mellan 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 och strålningen utanför jordens 

atmosfär, 𝐼0 [
𝑊

𝑚2] och kan därmed beräknas genom  

𝐴𝑖 =
𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡

𝐼0
.     (7) 

Slutligen används följande ekvation för att beräkna den markreflekterade strålningen på 

ett lutande plan som 

𝐼𝑔𝐿 = 𝛼 ∙ (
1−cos(𝛽)

2
) ∙ (𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝐼𝑑).   (8) 

3.3.2 Orientering 

För att beräkna hur stor andel strålning som träffar en lutande yta behövs den 

geometriska relationen mellan den lutande och horisontella ytan samt relationen mellan 

ytorna och solens position. Widén & Munkhammar (2016) presenterar de vinklar vilka 

beskriver planets lutning och orientering som 

▪ β, planets lutning i relation till en horisontell yta, 0o ≤ β ≤ 180o 

▪ γ, planets orientering där noll är rakt söderut, −180o ≤ γ ≤ 180o (positivt 

västerut) 

▪ φ, platsens latitud, positivt norrut, −90o ≤ φ ≤ 90o. 

 

3.3.3 Verkningsgrad och temperatur 

En parameter som påverkar en moduls verkningsgrad är temperaturen i solcellerna, 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 

[℃]. Denna påverkas av bland annat den omgivande lufttemperaturen, 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡, mängden 

strålning som träffar cellen, 𝐼𝐿, hur modulen är monterad, ω, och vindhastigheten, 𝑉𝑓 [
𝑚

𝑠
] 

(Gökmen et al., 2016). Då alla dessa parametrar beaktas kan 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 beräknas genom  

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 + (
0,32

8,91+2∙𝑉𝑓
) ∙ 𝐼𝐿,   (9) 

där ω representeras av värdena 1, 1,2, 1,8 eller 2,4. De respektive värdena motsvarar en 

modul som är fristående, monterad på ett platt tak, monterad på ett lutande tak eller 

integrerad i fasaden på en byggnad. Vindhastigheten kan konverteras från höjden där 

den mäts, 𝑧𝑟𝑒𝑓 [𝑚], till modulernas placeringshöjd, 𝑧, genom 
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𝑉𝑓 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∙ (
𝑥

𝑧𝑟𝑒𝑓
)𝑛,    (10) 

där 𝑉𝑟𝑒𝑓 är uppmätt vindhastighet och 𝑛 är  

𝑛 =
0,37−0,0811∙ln (𝑉𝑟𝑒𝑓)

1−0,0811∙ln (
𝑧𝑟𝑒𝑓

10
)

.    (11) 

Verkningsgraden för en solcellsmodul, η𝑝𝑣 [%], kan sedan beräknas genom 

η𝑝𝑣 = η𝑖𝑛𝑣 ∙ η𝑙𝑜𝑠𝑠 ∙ η𝑟𝑒𝑓 ∙ (1 − 𝑘𝑇(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙)),   (12) 

där η𝑖𝑛𝑣  är verkningsgraden för växelriktarna, η𝑟𝑒𝑓är modulens verkningsgrad vid 25oC 

(𝑇𝑟𝑒𝑓) och 𝑘𝑇 är modulens temperaturkoefficient (Gökmen et al, 2016). De övriga 

förlusterna i systemet, η𝑙𝑜𝑠𝑠, berör kablage, missanpassning, strålning, damm och smuts, 

reflektion samt skuggning. Värden för dessa tillhandahölls från Vattenfall AB Energy 

Solutions4 som har varit delaktiga i byggnationen av solcellsparken. 

3.4 Batteriegenskaper 

Valet av batterityp för den här studien baserades på uttalanden från intervjuade personer 

inom branschen, se tabell 1, samt på information från ett flertal artiklar och rapporter 

om batterier. Utifrån detta valdes ett litiumjonbatterilager då de idag har 

marknadsmajoritet och är ett av de billigaste lagringsalternativen. Då Vasakronan inte 

har någon specifik gräns för initiala kostnader utan endast avkastningskrav5 så valdes 

batteriets effekt utifrån maxeffekten på den största transformatorn, 2 MW. Som nämnts 

tidigare så skiljer sig batterikostnaderna med avseende på batteriets C-tal, därför 

studerades tre olika fall där effekten var 2 MW men kapaciteten (MWh) varierade (1C, 

0,5C, 0,25C). Dessa benämns som tre olika batteristorlekar i den här studien och 

simulerades i alla modeller där intäkterna beräknades för respektive fall. Batteriet laddas 

från solcellsparken utifrån specifika villkor för varje fall samt laddas ur beroende av 

vilken tjänst det ska användas till. 

Litiumjonbatteriers livstid är beroende av under vilka förhållanden det agerar och det 

finns ett flertal studier som har undersökt detta. Bland annat Engels, Claessens & 

Deconinck (2019) som fastslår livstiden till 10,8 år och Lai et al. (2017) som kommer 

fram till att livstiden ligger i spannet 5–15 år. Även Mongird et al. (2020) använder en 

livstid på 10 år baserat på flera studier som anger att livstiden ligger i spannet 9–20 år 

beroende av antal cykler. Med dessa resultat i åtanke sattes livstiden i denna studie till 

10 år. Lai et al. (2017) studerar även DoD samt total verkningsgrad för 

litiumjonbatterier och kommer fram till resultaten 80–100% respektive 85–95%. 

Mongird et al. (2020) anger en DoD på 80% och en systemverkningsgrad på 96% och 

Jülch (2015) fastställer motsvarande värden. Även Wolf, Sandels & Shepero (2018) 

 
4  Dr. Tobias Prosin, Vattenfall AB Energy Solutions Sweden, personlig kommunikation 10 oktober 2020. 
5 Ulf Näslund, Chef teknikutveckling Vasakronan, personlig kommunikation 4 september 2020. 
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använder en DoD på 80% men en total verkningsgrad för laddning och urladdning på 

90%. Jülch et al. (2015) anger också en verkningsgrad på 90% men däremot en DoD på 

85%. I denna studie användes en DoD på 90% och en total verkningsgrad på 90%. Det 

antogs också en symmetrisk i- och urladdningsverkningsgrad vilka då sattes till 95% 

vardera för att nå den totala verkningsgraden på 90%. Hur durabiliteten i ett 

litiumjonbatteri varierar med dess DoD diskuteras i Mallon, Assadian & Fu (2017), 

vilka kommer fram till att ett batteri med en DoD på 80% klarar av cirka 4000 cykler 

medan Mongird et al. använder ett värde på 3500 cykler. Jülch et al. (2015) använder 

däremot ett värde på 5000 cykler för en DoD på 85%. I den här studien användes ett 

värde på 4000 cykler för en DoD på 90%. 

Ett batteri har ofta en märkkapacitet, 𝐶𝑟 [𝑊ℎ], men genom att definiera ett värde för 

minsta tillåtna laddningstillstånd så beräknas en effektiv kapacitet, 𝐶𝑛𝑒𝑡. Under 

batteriets första år så kan relationen mellan dessa beskrivas som 

𝐶𝑛𝑒𝑡,1 = 𝐶𝑟 ∙ 𝐷𝑜𝐷,    (13) 

där 𝐷𝑜𝐷 (Depth of Discharge) anger hur mycket batteriet kan urladdas. För att 

säkerställa att antalet cykler inte översteg det satta värdet på 4000 över en 10-årsperiod 

så beräknades livstiden för varje enskilt fall, 𝑛. Livstiden är kvoten mellan batteriets 

materialspecifika cykeldurabilitet, 𝐿𝐶𝑚𝑎𝑥, och antalet cykler som batteriet nyttjas per år, 

𝐿𝐶, och beräknas enligt 

𝑛 =  
𝐿𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐿𝐶
.     (14) 

𝐿𝐶 är i sin tur kvoten mellan batteriets genomsnittliga energiproduktion 𝑊𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 och 

dess genomsnittliga effektiva kapacitet 𝐶𝑛𝑒𝑡,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 (Jülch et al., 2015) och beräknas som 

𝐿𝐶 =  
𝑊𝑢𝑡,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚

𝐶𝑛𝑒𝑡,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚
.    (15) 

I studien undersöktes också resultaten för en batterilivstid 20 år eller för den beräknade 

livstiden om denna blev lägre än 20 år.  

3.5 Batterikostnader 

För att beräkna de initiala kostnaderna för att installera ett litiumjonbatterilager så kan, 

som nämndes i avsnitt 2.3.2, kostnaderna variera. I en studie av Mongird et al. (2020) 

kommer författarna fram till att för ett 4-timmars batteri, alltså 0,25C, är den totala 

systemkostnaden för ett litiumjonbatteri $496/kWh baserat på data mellan 2016–2018. 

Däremot presenterar författarna en rad andra studier med kostnader mellan $180 - 

700/kWh där själva batteriet står för ungefär 60% av kostnaden i samtliga fall (Mongird 

et al., 2020). Författarna gör också en prognos för 2025 där de kommer fram till att 

installationskostnaderna kommer sjunka till $362/kWh (Mongird et al., 2020). Enligt en 

policyrapport från EU där ett flertal studier har undersökts låg medelpriset för stationära 
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lagringssystem 2017 på €570/kWh med variationer från €250 - 1200/kWh beroende på 

applikation (Tsiropoulos, Tarvydas & Lebedeva, 2018). 

För att undersöka hur kostnaden per kWh ändrades för olika C-tal användes värden 

framtagna i Fu, Remo & Margolis (2018). Författarna kombinerar åtta olika studier för 

att kunna presentera ett representativt värde och kommer fram till att installationen av 

ett batteri på 0,25C har en totalkostnad på $380/kWh, vilket då inkluderar kostnad för 

material, installation och andra tillkommande kostnader. För 0,5C ligger istället 

kostnaden på $454/kWh och för 1C blir kostnaden $601/kWh. Den totala 

investeringskostnaden för batteriet 𝐼 [SEK] beräknas sedan enligt 

𝐼 = 𝐾𝑏 ∙ 𝐶𝑟 ∙ 𝑣,    (16) 

där Kb är kostnaden för batteriet [
$

𝑘𝑊ℎ
], 𝐶𝑟 är batteriets märkkapacitet [𝑀𝑊ℎ] och 𝑣 är 

växlingskursen från $ till SEK.  

Vidare undersöktes också investeringskostnaderna utifrån prognoser för framtida priser. 

För detta användes en studie, Cole & Frazier (2019), som tar fram 3 prognoser, se 

avsnitt 2,3, för 2030 och 2050. I den här studien användes mellanprognosen för 2030, 

vilket var $207/kWh för ett 0,25C batteri. För att ta fram priserna för de övriga 

batteristorlekarna (0,5C och 1C) så användes samma förhållande som i studien nämnd 

ovan vilket resulterade i $248/kWh för 0,5C och $327/kWh för 1C.  

3.6 Val av tjänster 

När det kommer till val av de tjänster som undersöktes i de olika modellerna så 

baserades dessa på vissa begränsningar. Vasakronan har inga fastigheter i närheten av 

solcellsparken och därför ska inte batteriet användas till någon last av något slag utan 

det primära syftet med batterilagret är att generera intäkter. Som framkom i avsnitt 2.7.1 

så finns det tre tjänster som elnätsanslutna batterier kan användas till för att generera 

intäkter. Dessa är arbitrage, stödtjänster i form av frekvensreglering och en 

flexibilitetsmarknad, vilka också är de tjänster som undersöktes i denna studie. Vidare 

så begränsades antalet stödtjänster av att batteriet endast laddas upp från solcellsparken 

och det kan inte ske något uttag från elnätet till batteriet, endast inmatning. Detta samt 

batteriets storlek gjorde att de stödtjänster som kunde undersökas var 

primärregleringsresursen FCR-D och så kallad snabb frekvensreglering, FFR.  

Eftersom flera studier pekar på att det är lönsamt att använda batteriet till mer än en 

tjänst så undersöktes detta också. Vilka av de olika tjänsterna som kombinerades valdes 

utifrån hur mycket intäkter de enskilda tjänsterna genererade var för sig. Studien 

avgränsades då till att endast undersöka de kombinationer som kunde tänkas ge högre 

intäkter baserat på intäkterna för tjänsterna envar istället för att undersöka alla möjliga 

kombinationer. Detta resulterade i att en kombination av arbitrage, CoordiNet och FCR-

D undersöktes samt FFR kombinerat med FCR-D.   
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3.7 Modellering av batterilager 

Följande avsnitt beskriver hur MATLAB-modellen av ett batterilager utformades. Det 

börjar med att generellt beskriva batterimodellen för att sedan presentera laddning- 

och urladdningsdelarna separat. 

Modellen över batterilagret utvecklades och simulerades i MATLAB (2020) och 

nyttjades, med vissa variationer, till alla modeller för de olika tjänsterna. De 

inparametrar som användes i batterimodellen presenteras i tabell 6. Vidare delades 

modellen upp i två delar; en för laddning av batteriet och en för urladdning vilka 

beskrivs mer detaljerat nedan. Modellen är uppbyggd så att laddning och urladdning 

inte kan ske simultant utan varje timme sker det ena eller det andra. Ingen degradering 

av batterilagret eller självurladdning inkluderades under de simulerade perioderna. 

3.7.1 Laddning 

Laddning av batteriet simulerades i två delar, en för när produktionen från 

solcellsparken var större eller lika med batteriets märkeffekt och en för när den var 

mindre. När produktionen var större än märkeffekten laddades batteriet med märkeffekt 

och resterande produktion såldes ut på nätet till spotpris och i det andra fallet laddades 

batteriet med solcellsparkens fulla produktion. I båda fallen så laddades aldrig batteriet 

över sin kapacitet utan avbröts då batteriet blev fullt. 

3.7.2 Urladdning 

Urladdningen av batteriet delades också upp i två delar, en del för när batteriets 

fyllnadsgrad var högre än märkeffekten och en för när den var lägre. I fallet då den var 

högre laddade batteriet ur med märkeffekt och i det andra fallet laddade batteriet istället 

ur all resterande energi. I båda fallen så laddas batteriet ur samtidigt som eventuell 

produktion från solcellsparken såldes till spotpris. Om effekten vid urladdning 

tillsammans med produktionen från solcellsparken den aktuella timmen blev högre än 

3,5 MW, alltså växelriktarnas totala maxeffekt, justerades batteriets urladdning ned tills 

gränsen inte överstegs. 
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3.8 Modeller 

Detta avsnitt beskriver modellerna som skapades för de olika tjänsterna. Varje modell 

representerar antingen om batteriet används till en tjänst eller flera kombinerat och är 

namngivna därefter. I vissa fall har flera modeller skapats för en tjänst i syfte att 

jämföra resultaten. 

3.8.1 Arbitrage 

I denna modell användes systemet till arbitrage. Energi lagrades i batteriet då elpriserna 

var låga för att sedan säljas ut på nätet då elpriserna var högre. Två varianter av 

arbitrage-modeller skapades, en baserad på tid och en baserad på prediktiva spotpriser. 

Tidsbaserad arbitragemodell 

Den här modellen laddade batteriet under ett bestämt tidsintervall då elpriserna var lägre 

samt då det fanns en produktion från parken för att ladda batteriet. Urladdning skedde 

under ett bestämt tidsintervall då elpriserna var högre. För att veta vilka tider det var 

fördelaktigt att ladda respektive ladda ur batteriet studerades spotpriserna över hela året. 

I figur 10 b) kan ses att spotpriserna är höga mellan kl.09:00-11:00 och kl.18:00-20:00 

och dessa tider valdes för att sälja ut el på nätet. Vidare kan ses att priserna var lägre 

mellan kl.12:00-18:00 och denna period valdes för då batteriet skulle laddas. En 

tidslinje över systemet kan ses i figur 3. 

 

Figur 3. Tidslinje över den tidsbaserade arbitragemodellen. 

Prisbaserad arbitragemodell 

Till skillnad mot den tidsbestämda arbitragemodellen så agerade den här modellen 

genom att anpassa laddning- och urladdningsmönster baserat på kortsiktiga förändringar 

i spotpriset. Detta gjordes genom ett prediktivt tillvägagångssätt där varje timme 

tilldelades ett värde vilket motsvarade spotprisets medelvärde för de föregående 24 

timmarna. Det värdet jämfördes med den utvalda timmens faktiska spotpris och om 

spotpriset var lägre var det lönsamt att ladda batteriet och vice versa. För att kunna 

skapa medelvärden över spotpriserna de första timmarna i april 2019 adderades den 31 

mars 2019 till datamängden. En tidslinje över systemet kan ses i figur 4 nedan. 
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Figur 4. Tidslinje över den prisbaserade arbitragemodellen. 

3.8.2 CoordiNet 

I denna modell gjordes simuleringar för att systemet skulle agera på en lokal 

flexibilitetsmarknad, alltså CoordiNet-marknaden. Då det inte gick att tillhandahålla 

data om när effektbrist uppstår på grund av sekretesskäl så implementerades ett antal 

antaganden och avgränsningar vilket begränsade modellen. Dessa antaganden och 

avgränsningar baserades på data som fanns tillgängliga i Ruwaida, Etherden & 

Johansson (2020). I verkligheten sker handel på CoordiNet-marknaden på en 

dagenföremarknad, detta implementerades inte utan systemet agerar istället som om 

budgivning och avropning sker på timbasis. Avsaknad av data över när effektbrist 

uppstår gjorde också att slumpfaktorer infördes. För att få representativa resultat 

itererades modellen ett flertal gånger, tills medelvärdet av olika resultatet konvergerade 

mot ett värde.  

Då den data som fanns att tillgå var för bristfällig för att skapa en realistisk modell av 

verkligheten så gjordes två versioner av modeller, en där dagar med effektbrist slumpas 

och en där timmar med effektbrist slumpas. Detta gjordes genom funktionen 

randsample i MATLAB (2020) som slumpar ut ett bestämt antal värden inom ett 

intervall, vilket förklaras noggrannare för de två versionerna. Anledningen till att två 

versioner skapades var för att se om det blev en stor skillnad i resultatet mellan de två 

modellerna då slumpfaktorer användes. Den data som fanns tillgänglig var det totala 

antalet avropade timmar, totala antalet dagar som detta skedde samt antalet avropade 

timmar per månad vilket användes för att skapa de två modellerna. CoordiNet-

marknaden var aktiv för första gången år 2020 under perioden januari - mars men ska i 

fortsättningen vara aktiv under månaderna november - mars. I Ruwaida, Etherden & 

Johansson (2020) så duplicerades värden för januari och mars i syfte att skapa en 

prognos för december och november, då temperaturen i januari liknar den december och 

temperaturen i mars liknar den i november. Eftersom det var önskvärt att undersöka hela 

perioden i den här studien så gjordes även det antagandet i följande modeller.  

I modellerna användes ett snittpris för upphandlad effekt som fanns tillgängligt i 

utvärderingsrapporten. I verkligheten varierar priserna per avropad timme men eftersom 

denna data inte heller fanns att tillgå så användes snittpriset. Däremot så undersöktes tre 
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andra snittpriser för att se hur resultatet förändrades. Dessa valdes så de låg inom ett 

intervall från det fasta pris som Vasakronan ska köpa elen från solcellsparken för, till 

det högsta pris som avropats för FCR-D. Ett krav som implementerades för modellerna 

var att snittpriset måste vara högre än spotpriset för att agera på CoordiNet-marknaden. 

Anledningen till detta är att batteriet ska laddas då spotpriserna är lägre och att elen ska 

säljas ut från solcellsparken då de är högre eftersom det är mer lönsamt.   

Dygnsbaserad CoordiNet-modell 

Den data som fanns tillgänglig var, som tidigare nämnt, det totala antalet avropade 

timmar, totala antalet dagar som detta skedde samt antalet timmar per månad. Utifrån 

detta så beräknades i den här modellen ett snitt på antalet dagar per månad. Först 

beräknades en andel per månad, 𝑎, genom att antalet timmar per månad, 𝑇𝑚, dividerades 

med det totala antalet timmar, 𝑇𝑡, för att få ett värde på hur stor andel av de avropade 

timmarna som skedde den månaden. Detta kan beskrivas som 

𝑎 =
𝑇𝑚

𝑇𝑡
.     (17) 

Detta multiplicerades sedan med det totala antalet dagar som avrop skedde, 𝐷𝑡, för att få 

ett snittvärde på antalet dagar den månaden, 𝐷𝑚, som avrop skedde enligt 

𝐷𝑚 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑡.    (18) 

En vektor med alla årets dagar skapades där dag 1 i den här studien var första april. Från 

denna skapades en ny vektor med alla de dagar som motsvarade månaderna november 

till mars. Eftersom effektbrist främst uppstår på vardagar så skapades ännu en ny vektor 

med alla vardagar under dessa månader. Varje dag i vektorn motsvarade 24 värden 

eftersom alla modeller agerar på timbasis. Genom funktion randsample så slumpades 

dagar ut inom ett intervall från vektorn med index som motsvarade den specifika 

månaden. För att få antalet avropade timmar i modellen att överensstämma med det 

totala antalet avropade timmar som skedde januari-mars 2020 så beräknades ett snitt på 

antalet timmar per slumpad dag, 𝑇𝑑, genom att dividera det totala antalet avropade 

timmar med det totala antalet avropade dagar. Detta beskrivs som 

𝑇𝑑 =
𝑇𝑡

𝐷𝑡
.     (19) 

Antalet timmar per slumpad dag fördelades sedan över en period på morgonen och en 

på eftermiddag/kväll då det oftast är under dessa perioder effektbrist uppstår, så kallade 

höglasttimmar.6 Att beräkna ett snitt på antalet timmar per dag överensstämmer däremot 

inte med verkligheten då antalet avropade timmar kan variera från dag till dag.  

Modellen simulerade sedan periodens alla timmar och batteriet ställs redo att agera på 

CoordiNet-marknaden. Laddning av batteriet skedde de timmar effektbrist inte uppstod, 

 
6 Yvonne Ruwaida, Business Strategist Vattenfall Eldistribution, personlig kommunikation 13 oktober 

2020. 
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batteriet inte var fullt och spotpriset var lägre än effektpriset. Urladdning av batteriet 

skedde de timmar effektbrist uppstod samtidigt som spotpriset var lägre än effektpriset. 

Intäkterna från CoordiNet-marknaden blev då effektpriset multiplicerat med urladdad 

effekt från batteriet som alltid var så hög den kunde vara sett till batteriets momentana 

energimängd. 

Timbaserad CoordiNet-modell 

I den här modellen så slumpades istället endast avropade timmar och inte dagar. En 

vektor med alla timmar för den valda perioden skapades. Värdena i vektorn motsvarar 

timmen på dygnet och går alltså från 1–24 och börjar sedan om. Även här plockades 

timmarna som motsvarade helgdagar bort samt alla timmar som inte var höglasttimmar. 

En ny vektor med alla timmar som är höglasttimmar under perioden november - mars 

skapades genom detta. Återigen användes funktionen randsample för att slumpa ut 

antalet timmar för en specifik månad från vektorn genom ett intervall med index som 

motsvarade den månaden. Det betydde att i den här modellen så uppstod effektbrist 

oftare men det totala antalet avropade timmar var detsamma som i tidigare modell. 

Även denna modell var inte helt realistisk då den gav fler dagar som avropade timmar 

sker än i verkligheten. De timmar som slumpades avgränsades till de tidigare nämnda 

höglasttimmarna vilket sker på vardagar. Antalet slumpade timmar per månad utgick 

från den data som fanns tillgänglig över antalet avropade timmar per månad. 

Precis som i den dygnsbaserade modellen så simulerades periodens alla timmar och 

batteriet ställdes redo att agera på CoordiNet-marknaden. Laddning och urladdning 

skedde på samma sätt som i tidigare modell och intäkterna från CoordiNet-marknaden 

beräknades på samma sätt.  

En tidslinje över systemet för båda modellerna då urladdning skedde alla utvalda 

timmar enligt de bestämda kraven kan ses i figur 5. 

 

Figur 5. Tidslinje över de två CoordiNet-modellerna. 

3.8.3 FCR-D 

Denna modell syftade till att beräkna systemets intäkter om batteriet skulle agera på 

balansmarknaden för reglerresursen FCR-D, hädanefter FCR-D-marknaden, under ett 

år. FCR-D aktiveras då frekvensen i elnätet understiger 49,90 Hz och en aktör måste 
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kunna leverera avropad effekt i minst 20 minuter varje aktiv timme. För att se 

frekvensavvikelser i elnätet så laddades data över Nordens nätfrekvens ned. 

Frekvensdatan hade en upplösning på var tredje minut vilken omvandlades till timvisa 

värden för att få fram varaktigheten för störningarna per timme. För att så nära som 

möjligt representera verkligheten agerade systemet på en dagenföremarknad (D-1) och 

lade bud på hur stor effekt det kunde bidra med samt under hur många timmar. Prisdata 

för avropad effekt på FCR-D-marknaden hämtades från Svenska kraftnäts tjänst Mimer 

på timbasis. Då priserna var i EUR/MW så omvandlades dessa till SEK/MW enligt den 

aktuella växlingskursen för perioden som fanns tillgänglig på Nord Pools hemsida. 

Tiden, 𝑡, vilken ett fulladdat batteri kan agera på FCR-D-marknaden med full effekt 

beräknades genom 

𝑡 =
3∙(𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖∙𝐷𝑜𝐷)

𝑃𝑚ä𝑟𝑘∙η𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
,    (20) 

där η𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 är batteriets urladdningsverkningsgrad och 𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 [𝑊ℎ] är 

energimängden i batteriet den aktuella timmen och 𝑃𝑚ä𝑟𝑘 [𝑊] är batteriets märkeffekt. 

Upphandlingen för FCR-D sker dagen före leverans kl.18:00. Så varje dag kl.18:00 

beräknades tiden, 𝑡, för hur länge batteriet kunde bidra med full effekt på FCR-D-

marknaden utan uppladdning.  

Medelpriserna för avropad effekt över ett dygn undersöktes där det framkom att 

ersättningen var som högst under natten, se figur 13. Utifrån detta så bestämdes att 

batteriet agerar på FCR-D-marknaden från midnatt och sedan under den tiden, t, som 

beräknades enligt ekvation (20). Skedde det någon produktion från solcellsparken under 

denna tid så såldes den ut på elnätet till spotpris. Efter t timmar laddades batteriet upp 

från solcellsparken tills det var fulladdat alternativt till kl.18:00 då processen började 

om. Om batteriet var fulladdat så såldes produktion från solcellsparken ut på elnätet till 

spotpris.  

En tidslinje över hur systemet agerade under ett dygn kan ses i figur 6. 

 

Figur 6. Tidslinje över den simulerade FCR-D-modellen. 
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Det skapades också en modell som beräknade rent teoretiskt vilka intäkter som FCR-D 

skulle kunna generera om uthållighetskravet på 20 minuter förbisågs. Denna skapades i 

syfte att jämföra med den andra modellen då det är flera gånger den totala varaktigheten 

på störningarna under en timme inte pågår i 20 minuter men batteriet måste stå i 

beredskap. Istället för att agera utifrån ett bestämt tidsintervall så agerade batteriet i den 

här modellen alltid på marknaden om det uppstod en störning en timme om möjligt, 

annars laddades batteriet. Denna modell skapades också då denna typ av användande av 

batteriet på FCR-D-marknaden skulle kunna ske genom ett samarbete med en 

aggregator. En aggregator kan till exempel vara ett elhandelsbolag, som Entelios, och 

betyder att de kan aggregera flera resurser för att lägga ett större bud på bland 

annat balansmarknaden.7 Eftersom en aggregator har samlade resurser för att delta på 

balansmarknaden kan de garantera beredskap i 20 minuter varje timme från flera 

produktionskällor. Om en aggregator skulle agera alla timmar som det uppstår 

störningar och alltid välja att använda energimängden som finns tillgänglig i batteriet i 

första hand så skulle användandet av batteriet och intäkterna från det likna den här 

modellen även om det inte är helt realistiskt. 

3.8.4 FCR-D + CoordiNet + Arbitrage 

Denna modell syftar till att beräkna systemets intäkter om batteriet skulle agera i en 

kombination med alla 3 tjänster, alltså FCR-D, CoordiNet och arbitrage under ett år. 

Eftersom CoordiNet-marknaden endast är aktiv november - mars så delades modellen 

upp i två delar för sommar och vinter.  

Vinter 

För den här modellen så valdes den dygnsbaserade CoordiNet-modellen då denna 

överensstämmer mest med verkligheten eftersom effektbrist inte uppstår så frekvent 

som i den timbaserade modellen. Den här modellen anpassades till att under 

vinterhalvåret alltid agera på CoordiNet-marknaden i första hand. Detta valdes sett ur ett 

samhällsnyttigt perspektiv samt att det är relativt få dagar detta skedde. Villkoret för att 

effektpriserna måste vara högre än spotpriserna kvarstod i denna modell de timmar 

effektbrist uppstod och därför agerade också modellen som arbitrage om så inte är fallet. 

Under de timmar som inte var höglasttimmar en slumpad dag då effektbrist uppstod så 

laddades batteriet om spotpriserna var lägre än effektpriserna och laddades ur för det 

motsatta.  

Varje dag kl.18:00 så beräknades energimängden i batteriet för att avgöra hur lång tid 

det gick att agera på FCR-D-marknaden med full effekt. Detta gjorde också att perioden 

för höglasttimmarna på eftermiddagen/kvällen då batteriet agerade på CoordiNet-

marknaden begränsades till kl.18:00. De dagar som inte slumpades till att effektbrist 

uppstod så användes endast batteriet till att agera på FCR-D-marknaden. Slutligen 

 
7 Mattias Harryson, Sales Manager - Energy & Sustainability Services Entelios, personlig kommunikation 

17 september 2020. 
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summerades intäkterna från CoordiNet, arbitrage och FCR-D för att ge den totala 

intäkten från systemet under den simulerade perioden. 

En tidslinje över systemet kan ses i figur 7. 

 

Figur 7. Tidslinje över den kombinerade FCR-D + CoordiNet + Arbitragemodellen. (a 

representerar en dag då effektbrist uppstår och (b representerar en dag utan effektbrist. 

Även i den här modellen så undersöks olika prisnivåer för CoordiNet-marknaden vilka 

är samma effektpriser som i CoordiNet-modellen. 

Sommar 

Under sommaren då CoordiNet-marknaden inte var aktiv så skapades en modell för när 

batteriet agerade kombinerat med tjänsterna arbitrage och FCR-D. För denna modell 

bestämdes en tid för hur länge batteriet deltog på FCR-D-marknaden som baserades på 

när ersättningen var som högst för upphandlad effekt enligt figur 13, alltså kl.00:00-

06:00. Tiden för när batteriet användes för arbitrage bestämdes enligt figur 10 och sattes 

till kl.08:00-12:00. 

Upphandlingen för FCR-D skedde som beskrivet i modell 3 på dagenföremarknaden 

kl.18:00. Denna modell utgick från att alltid agera på FCR-D marknaden i 6 timmar, 

och i kontrast mot modell 3 istället variera effekten. 

Modellen mätte varje dag kl.18:00 energimängden i batteriet, 𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖, och beräknade 

effekten, 𝑃𝐹𝐶𝑅−𝐷, som den skulle kunna leverera utifrån det angivna tidsintervallet på 6 

timmar enligt 

𝑃𝐹𝐶𝑅−𝐷 =
3∙𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖

6
.    (21) 

Om 𝑃𝐹𝐶𝑅−𝐷 blev högre än batteriets märkeffekt korrigerades den ned till 𝑃𝑚ä𝑟𝑘. 

Efter kl.18:00 och fram till midnatt agerade solcellsparken på elmarknaden genom att 

elproduktionen såldes till spotpris. Systemet agerade sedan på FCR-D marknaden från 

kl.00:00-06:00. Om det fanns kvar energi i batteriet efter FCR-D-marknaden såldes 
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denna ut på nätet till spotpris mellan kl.08:00-12:00, då spotpriset var högt under dessa 

timmar vilket kan ses i figur 11. Elproduktionen från solcellsparken användes sedan 

mellan kl.12:00-18:00 till att ladda batteriet. 

En tidslinje över systemet kan ses i figur 8. 

 

Figur 8. Tidslinje över den kombinerade FCR-D + Arbitragemodellen. 

3.8.5 FFR 

Det här är den sista modellen i den här studien och användes för att ge en uppfattning 

om vilken intäkt som kunde genereras från att agera med batteriet på balansmarknaden 

som reglerresurs för FFR, hädanefter FFR-marknaden. Eftersom FFR-marknaden endast 

varit aktiv under sommaren 2020 från vecka 23 till vecka 32 så användes data för denna 

period. Data över frekvensavvikelser fanns endast tillgängligt på en upplösning om 3 

minuter eller var 10-dels sekund. Data på 3-minutersbasis var för sällan för att avläsa 

nödvändiga frekvensavvikelser och data för var 10-dels sekund gav för stora 

datamängder för att kunna hantera i den här studien. Det gick därför inte att skapa en 

modell som agerade utifrån när samt hur länge en störning skedde. Detta, och det 

faktum att datamängden gällde för en annan tidsperiod än övriga modeller, gjorde att 

den här modellen inte kombinerades med övriga utan användes endast för att ge en 

översiktlig uppfattning om intäkterna som en FFR-marknad skulle kunna ge.  

Bristen på tillgängliga data över frekvensavvikelser gjorde att det inte gick att skapa en 

modell som helt korrelerade med verkligheten och vissa antaganden gjordes. Då data 

över mängden uppköpt effekt samt kostnaden för detta varje timme fanns tillgängligt så 

beräknades ett snittpris per timme på FFR-marknaden. Detta användes sedan istället för 

frekvensavvikelser för att veta när batteriet skulle agera på marknaden, alltså när priset 

var skiljt från noll. De tekniska kraven för att agera på FFR-marknaden är att batteriet 

ska ha en uthållighet på 30 sekunder samt vara redo för återaktivering inom 15 minuter 

den aktuella timmen. Utifrån detta beräknades att batteriet agerade i 2 minuter varje 

timme som bud avropades/priset var skiljt från noll. Detta stämmer inte överens med 

verkligheten då det inte är känt hur många störningar samt hur länge dessa varar under 

en timme. Men genom att bestämma att batteriet agerade med maximal uthållighet 

enligt de tekniska kraven för FFR-marknaden så undersöktes en typ av värsta scenario. 
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Intäkten blir samma oavsett hur mycket batteriet laddas ur då ett snittpris (SEK/MW) 

användes men urladdningen var enligt den här modellen alltid maximal vilket betyder 

att batteriet kanske laddades ur mer än vad det hade gjort i verkligheten.  

Effekten som användes för att agera på marknaden är samma som batteriets märkeffekt 

för att få en så hög intäkt som möjligt. Det antogs också att batteriet alltid deltog på 

marknaden baserat på att alla bud som kom in sommaren 2020 avropades samt att 

uthållighetskravet för FFR-marknaden är så lågt att det alltid fanns tillräckligt med 

energi i batteriet för att delta. Eftersom marknaden också är aktiv under sommaren så 

finns det goda chanser att hinna ladda upp batteriet relativt fort om det töms. Slutligen 

kördes simuleringar, precis som i de andra modellerna, för de tre olika batteristorlekarna 

och intäkterna beräknades. En tidslinje över systemet kan ses i figur 9. 

 

Figur 9. Tidslinje över FFR-modellen. 

För att få en uppfattning om vilka intäkter som skulle kunna genereras på ett helt år så 

beräknades intäkterna för om batteriet skulle användas på FCR-D-marknaden resterande 

period när FFR-marknaden inte var aktiv. Eftersom datan som används för FCR-D är 

för perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 och datan för FFR är för vecka 23-

32 2020 så stämmer dessa inte överens för att få fram intäkterna under ett och samma år 

men det gav ändå en uppfattning om intäkterna som skulle kunna genereras. 

3.9  Ekonomisk analys 

För att mäta lönsamheten för investeringen i ett batterilager användes i den här studien 

internräntemetoden. Den går ut på att jämföra investeringens procentuella avkastning 

med verksamhetens interna kalkylränta som är beslutad som avkastningskrav 

(Upphandlingsmyndigheten, u.å.). Vasakronan har i vanliga fall ett avkastningskrav för 

sina fastigheter på 6,5% men för solcellsparken är avkastningskravet 5% då den anses 

ha en lägre risk.8 Eftersom ett batterilager är en liknande typ av investering och ska 

agera i symbios med solcellsparken så används avkastningskravet på 5%. Intäkterna 

från batteriet antogs i den här studien vara konstanta varje år under batteriets livstid. Det 

 
8 Ulf Näslund, Chef teknikutveckling Vasakronan, personlig kommunikation 4 september 2020. 
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betyder bland annat att ingen degradering av batteriet inkluderades när internräntan 

beräknades. 

3.9.1 Internränta 

För att finna internräntan för en investering undersöks när nettonuvärdet är lika med 

noll, alltså då in och utbetalningarna är i balans. Om den som genomför investeringen 

har ett avkastningskrav så jämförs internräntan med kalkylräntan och investeringen 

bedöms som lönsam först när internräntan är högst av de två. En hög internränta påvisar 

sedan en hög avkastning vilket betyder att det är en lönsam investering. Beräkningen av 

internräntan följer av 

𝑁𝑉 = ∑
𝑃𝐹𝑗

(1+𝐼𝑅)𝑗
𝑛
𝑗=0 ,    (22) 

där 𝑁𝑉 är investeringens nettonuvärde, 𝐼𝑅 [%] är internräntan, 𝑃𝐹𝑗  [𝑆𝐸𝐾] är periodens 

pengaflöde, 𝑗 representerar var enskild period, i det här fallet varje år, och 𝑛 är antalet 

undersökta perioder, i det här fallet batteriets livstid. Värt att notera är att det första 

pengaflödet, 𝑃𝐹0 [𝑆𝐸𝐾] är den initiala investeringen och anges ofta med negativt tecken 

då den ses som en utgift (Whitman & Terry, 2012). Då antalet undersökta perioder 

översteg två var det svårt att lösa ut IR och det krävdes kalkyleringsprogram för att 

effektivt kunna genomföra beräkningar. Den här studien använde sig av det finansiella 

verktyget irr i MATLAB (2020). 

Det årliga pengaflödet efter den initiala investeringen, 𝑃𝐹𝑗  [1 ≤ 𝑗 ≥ n], ses som den vinst 

batterilagret genererar, 𝐶𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡  [𝑆𝐸𝐾], per år. Denna beräknas genom skillnaden mellan 

systemets intäkter med och utan batterilager som 

𝐶𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 − 𝐶𝑟𝑒𝑓,    (23) 

där 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 [𝑆𝐸𝐾] är summan av intäkterna från de tjänster som batteriet, 

𝐶𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑆𝐸𝐾], används till samt intäkterna från den el som säljs ut på nätet till 

spotpris från solcellsparken, 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑 [𝑆𝐸𝐾]. Detta beräknas genom 

𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝐶𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑.   (24) 

Intäkterna utan ett batteri, 𝐶𝑟𝑒𝑓 [𝑆𝐸𝐾], beräknas genom att multiplicera produktionen 

från solcellsparken, 𝑃𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑 [𝑀𝑊ℎ], med spotpriset, 𝑐𝑒𝑙 [
𝑆𝐸𝐾

𝑀𝑊ℎ
] enligt 

𝐶𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑙.    (25) 

I den här studien undersöktes också internräntan för en annan livslängd på batteriet som 

sattes till 20 år för samtliga fall om inte den beräknade livslängden var kortare än 20 år 

vilket då blev livslängden för det specifika fallet. Internräntan undersöktes också för 

förändrade investeringskostnader då prisnivåer för 2030 implementerades. Detta gjordes 
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för att se hur resultaten förändrades och för att ge en uppfattning om hur lönsamheten 

för ett batterisystem av den här typen kan se ut i framtiden. 

3.10  Känslighetsanalys 

För att undersöka känsligheten i den här studien så ändrades vissa parametrar som 

ansågs särskilt relevanta för det ekonomiska utfallet. För det första undersöktes tre olika 

batteristorlekar då förhållandet mellan effekt och energi påverkar de totala 

investeringskostnaderna för ett batteri. Vilken batteristorlek som anses mest lämplig är 

också beroende av vilken tjänst det nyttjas till och påverkar därför intäkterna från 

batteriet. I de modeller där batteriet agerar på CoordiNet-marknaden så undersöktes 

olika effektpriser då snittpriset för år 2020 ansågs vara förhållandevis lågt mot 

spotpriserna. I framtiden går det därför att tänka sig att priserna kommer höjas på en 

lokal flexibilitetsmarknad och därmed kan intäkterna från batteriet blir högre. Eftersom 

livstiden för en investering påverkar lönsamheten så undersöktes också internräntan för 

en livstid på 20 år. Detta valdes då det finns studier som använder sig av denna livstid 

för litiumjonbatterier och majoriteten av de beräknade livstiderna för varje enskilt fall 

översteg också 20 år. Även förändrade investeringskostnader undersöktes utifrån 

prisprognoser för 2030 för att se hur detta påverkade lönsamheten. Slutligen så 

undersöktes också lönsamheten för dessa två kombinerat, alltså med förlängd livstid och 

minskade investeringskostnader. 
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4. Data 

Detta kapitel presenterar den data som användes för att erhålla studiens resultat. I 

avsnitt 4.1 presenteras hur datainsamlingen och datahanteringen gick till, sedan 

behandlas meteorologiska data och data över systemkomponenter till solcellsparken i 

avsnitt 4.2 respektive 4.3. Avsnitt 4.4 tar upp studiens använda batteriegenskaper och 

4.5 presenterar de använda spotpriserna. Den data som använts för CoordiNet-

modellen behandlas i avsnitt 4.6, marknadspriser för primärreglering presenteras i 

avsnitt 4.7 och frekvensdata i avsnitt 4.8. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.9 innehållande 

data för tjänsten FFR. 

4.1 Datainsamling och datahantering 

All data som användes i studien laddades ned som Excel-filer för att sedan importeras 

till MATLAB. Meteorologiska data kommer främst från SMHI och marknadsdata är 

främst hämtad från Nord Pool, Fingrid och Mimer. Perioden över vilken datan är 

insamlad sträcker sig från 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 för att inkludera 

perioden när CoordiNet-marknaden var aktiv. Däremot så hämtades data för FFR-

modellen för perioden vecka 23-vecka 32 år 2020 då det är enda gången marknaden 

varit aktiv. All data är på timbasis om inget annat anges och lagrades i vektorer om 

8784 värden, då 2020 var ett skottår. För vissa timmar saknades värden som 

kompletterades med värdet från föregående timme. 

4.2 Meteorologiska data 

Data över global och direkt-normal strålning hämtades via tjänsten STRÅNG som är 

framtagen av SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket och underhålls 

av SMHI med finansiellt stöd från Miljöövervakningen (Carlund 2018). Koordinaterna 

för solcellsparken (Lat;Lon 59,854771 17,703205), vilka användes för övrig 

datainsamling hämtades via Google Maps. Temperatur och vindhastighet laddades ned 

från öppna data på SMHI (2020b). Den väderstation som var närmast solcellsparken var 

Uppsala Aut, stationsnummer 97510, (Lat;Lon 59,8586 17,6253). Stationen är belägen 

13 meter över havet och mäter vindhastigheten 10 meter över marken (SMHI 2020a).  

Figur 10 a) visar temperaturen i Uppsala under den simulerade perioden där det 

framkommer att vintern 2019–2020 var mild då temperaturen aldrig gick under -10°C 

och medeltemperaturen var cirka 2,5°C. Figur 10 b) visar temperaturen i solcellerna och 

c) visar celltemperaturen med vindens påverkan inräknad vilket är den som används i 

det modellerade systemet för att beräkna verkningsgraden.  
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Figur 10. a) Temperaturen i Uppsala, b) temperaturen i solcellerna utan vind, c) 

temperaturen i solcellerna med vind. 

Albedo bestämdes till 0,2, vilket motsvarar reflektionen på en gräsyta. Värt att notera är 

att värdet antogs vara konstant över hela året, något som kan påverka resultatet då 

exempelvis snö har ett albedo på ca 0,8 (Gökmen et al., 2016).  

4.3 Systemkomponenter solcellsparken 

Majoriteten av all data över de enskilda systemkomponenterna i solcellsparken 

tillhandahölls av Vasakronan och Vattenfall AB Energy Solutions. Tabell 3 presenterar 

data för solcellspanelerna som användes i studien. 

Tabell 3. Komponentdata för solcellspanelerna. 

Orientering 0o, rakt söderut 

Lutning 25,56o 

Area per panel [mm] 2024x1004 

Mitten av modulens höjd över marken [m] 1,56 

Antal moduler 10 920 
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Modulens nominella operationstemperatur [oC] 41 

Temperaturkoefficient vid Pmax [%/oC] -0,37 

Pmax
9 [W] 403,49 

Monteringskoefficient10 1 

 

Utöver modulerna så tillkommer också växelriktare och transformatorer som är 

installerade i systemet och egenskaperna för dessa presenteras i tabell 4.  

Tabell 4. Komponentdata för växelriktare och transformatorer.  

Antal växelriktare 28 

Växelriktares europeiska verkningsgrad [%] 98,7 

Total maxeffekt för växelriktarna [MW] 3,5  

Transformator 1 [MW] 1,6 

 Transformator 2 [MW] 2 

 

Slutligen presenteras de olika systemförlusterna som användes för att beräkna parkens 

totala verkningsgrad enligt ekvation (12) i tabell 5.  

Tabell 5. Solcellsparkens systemförluster11 [%]. 

AC-system 0,2 

Överstigande av växelriktares maxeffekt 0,2 

Kablage 0,9 

Missanpassning12  0,9 

Strålning 1,4 

Damm & smuts  1,8 

Reflektion 3,3 

 
9 Medelvärde för 7618 st 405 W paneler och 3302 st 400 W paneler. 
10 Solcellsmodulerna är fristående. 
11 Dr. Tobias Prosin, Vattenfall AB Energy Solutions Sweden, personlig kommunikation 10 oktober 

2020. 
12 Uppstår vid sammankoppling av solcellsmoduler vilka inte har identiska egenskaper eller upplever 

olika förhållanden. 
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Skuggning  3,4 

 

4.4 Batteriegenskaper 

Som nämndes i avsnitt 3.2 valdes batterilagrets märkeffekt utifrån maxeffekten på den 

största transformatorn, 2 MW. Vidare studerades 3 olika fall där effekten är 2 MW men 

energin (MWh) varierar enligt C-talen 1C, 0,5C och 0,25C. De övriga parametrarna som 

användes är en kombination från ett flertal studier, något som gjordes för att få 

representativa marknadsvärden.  I tabell 6 presenteras en sammanställning över 

parametrarna för de 3 olika batteristorlekarna som användes i studien.  

Tabell 6. Använda parametrar för litiumjonbatteriet i studien. 

C-tal 1 0,5 0,25 

Effekt [MW] 2 2 2 

Energi [MWh] 2 4 8 

Urladdningstid [h] 1 2 4 

Livstid [år]  10 10 10 

Materialspecifik durabilitet [cykler] 4000 4000 4000 

DoD [%] 90 90 90 

Total verkningsgrad [%] 90  90 90 

Kostnad 201813 [SEK/kWh] 5 437 4 107 2 787 

Total kostnad 2018 [SEK] 10 874 000 16 430 000 22 292 000 

Kostnad 203014 [SEK/kWh]  2 398  1 826 1 518 

Total kostnad 2030 [SEK] 4 795 700 7 303 600 12 143 000 

 

 
13 Beräknad enligt ekvation (16). Växlingskurs för dollar hämtades från MBH Media, Inc (2020) gällande 

1 november 2018. 
14 Beräknad enligt ekvation (16). Växlingskurs för dollar hämtades från MBH Media, Inc (2020) gällande 

1 november 2018. 
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4.5 Spotpriser 

Data över spotpriser för den aktuella perioden hämtades från Nord Pool (2020). Priserna 

var tillgängliga på timbasis i SEK/MWh och området SE3 valdes ut eftersom det är där 

solcellsparken är placerad. Figur 11 a) visar spotpriserna varje timme över hela året, b) 

visar snittpriset per timme över ett dygn för de två perioderna och c) visar medelpriset 

per månad. I den sistnämnda bilden går det att se att spotpriserna det här året var lägre 

på vintern än resten av året vilket är ovanligt. Detta kan förklaras av att det var en mild 

vinter, en hög nivå i Sveriges vattenmagasin samt att en hög produktion från 

vindkraften vilket pressade ner spotpriserna (Vattenfall, 2020b).  

 

Figur 11. a) Spotpriserna per timme, b) medelspotpriset över ett dygn, c) 

medelspotpriset per månad. 

I figur 12 går det att se b) från figur 11 i större storlek. Från denna går det att utläsa att 

spotpriserna över dygnet är som högst mellan kl.09:00-11:00 och kl.19:00-21:00 vilket 

användes som underlag för arbitragemodellerna, alltså när det är mest lönsamt att sälja 

ut el på nätet.  
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Figur 12. Medelspotpriserna över ett dygn för sommaren respektive vintern. 

4.6 CoordiNet 

CoordiNet-marknaden var öppen under 83 dagar, mellan 8 januari - 31 mars 2020. 

Under denna period avropades totalt 3260 MWh under 172 h fördelat på 16 dagar. 

Totalt avropades 196 bud och medelpriset för alla avropade bud resulterade i 220 

SEK/MWh (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). Då marknaden i framtiden ska 

sträcka sig från 1 november - 31 mars presenterar Ruwaida, Etherden & Johansson 

(2020) uppskattningar för hela marknadsperioden där december likställs med januari 

och november med mars. Utifrån detta så presenteras antalet avropade timmar samt 

energimängd per månad i tabell 7. Antalet uppskattade dagar per månad beräknades 

enligt ekvation (17) och ekvation (18).  

Tabell 7. Antalet avropade timmar och dess energimängd samt antalet uppskattade 

dagar per månad (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). 

 
Nov Dec Jan Feb Mar Totalt 

Antal avropade timmar 11 51 51 110 11 234 

Antal uppskattade dagar 1 5 5 10 1 22 
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De övriga snittpriserna som undersöktes i modellen var 500 SEK/MW, 1000 SEK/MW 

och 2000 SEK/MW. Uthållighetskravet för CoordiNet till skillnad mot FCR-D och FFR 

antas vara 60 minuter per timme därför blir också priset SEK/MWh samma som 

SEK/MW (Ruwaida, Etherden & Johansson, 2020). För den dygnsbaserade modellen så 

beräknades antalet timmar per slumpad med effektbrist enligt ekvation (19) vilket blev 

10 timmar/dag. 

4.7 Marknadspriser för FCR-D 

Data över marknadspriserna för FCR-D hämtades från Svenska kraftnäts tjänst Mimer 

(Svenska kraftnät, 2020e). Priserna är i EUR/MW och avser medelpriserna för avropade 

bud på D-2, D-1. Dessa omvandlades till SEK/MW med hjälp av Nord Pools 

växlingskurs (Nord Pool, 2020). Däremot var priserna tillgängliga på timbasis medan 

växlingskursen var tillgänglig på dygnsbasis. Varje timvärde multiplicerades därför med 

motsvarande dygnsvärde vid konverteringen. Figur 13 visar medelpriserna per timme 

över ett dygn för FCR-D där det framkommer att ersättningen för upphandlad effekt är 

högst på natten och lägst mitt på dagen. 

 

Figur 13. Medelpriserna för upphandlad kapacitet på FCR-D-marknaden över ett dygn. 

Figur 14 visar priserna över hela året per timme där det framkommer att ersättning för 

upphandlad kapacitet generellt är högre under sommaren och lägst under vintern. 

Priserna kan också variera kraftigt från cirka 75 SEK/MW till toppar på 1 800 

SEK/MW. 



44 
 

 

Figur 14. Priserna på FCR-D-marknaden varje timme under ett år. 

4.8 Frekvens 

Data över frekvensen i det nordiska elsystemet hämtades från Fingrid (2020) och hade 

en upplösning på var tredje minut över hela året vilket laddades ned månadsvis för att 

sedan sammanfogas till en matris i MATLAB. Antalet störningar per timme 

summerades och multiplicerades med 3 för att få ett värde på varaktigheten för 

störningarna varje timme. Figur 15 visar frekvensen på elnätet med en upplösning på 

var tredje minut och varje gång frekvensen understiger 49,9 Hz så aktiveras FCR-D. 
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Figur 15. Frekvensen på elnätet med en upplösning på var tredje minut. 

Figur 16 visar istället den totala varaktigheten på störningar per timme där det går att se 

att det är vanligare att störningarna varar kortare än 20 min (0,33 h) än längre. Eftersom 

upplösningen på frekvensdata är var tredje minut så kan det vara så att det inte stämmer 

överens med hur avvikelserna egentligen ser ut då störningarna nödvändigtvis inte har 

varat i 3 minuter när värdet ges. 
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Figur 16. Den totala varaktigheten på frekvensavvikelser under 49,9 Hz per timme. 

4.9 FFR 

Data för ersättning för upphandlad kapacitet på FFR-marknaden fanns att tillgå på 

Svenska kraftnäts hemsida för varje vecka som marknaden var aktiv (Svenska kraftnät, 

2020f). Datan var i sin tur uppdelat på varje enskild timme för varje dag där mängden 

upphandlad kapacitet samt den totala ersättningen för kapaciteten fanns tillgänglig. Från 

detta beräknades ett snittpris för varje timme som sedan sammanfogades till en fil med 

priset för alla timmar under perioden vecka 23–32. Detta illustreras i figur 17 där det 

framgår att priset framförallt var högt i början av perioden vilket kan förklaras av 

Svenska kraftnäts felaktiga prognosmodell som de sedan justerade under 

marknadsperioden. 
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Figur 17. Ersättning för upphandlad kapacitet på FFR-marknaden under vecka 23–32 

år 2020. 

Det laddades också ned meteorologiska data samt spotpriser för samma period för att 

kunna beräkna den simultana försäljningen från solcellsparken. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras först resultaten för solcellsparken i avsnitt 5,1, sedan 

presenteras resultaten för de olika modellerna i 5,2 och den ekonomiska analysen för 

lönsamheten i avsnitt 5,3. Slutligen presenteras känslighetsanalysen i avsnitt 5,4. 

5.1 Solcellsparken 

Den totala produktionen från solcellsparken blev enligt simuleringarna 4,51 GWh/år. 

Figur 18 a) visar produktionen per timme över året, b) presenterar snittproduktionen per 

timme över ett dygn för de två perioderna och c) presenterar den totala produktionen per 

månad. Under det undersökta året så går det att se som väntat att produktionen var högre 

på våren och sommaren än på hösten och vintern. Däremot skedde det även en del 

produktion i oktober, februari och mars men i november, december och januari var den 

nästan obefintlig. Högst var produktionen i juni och det går också att se att det mesta av 

produktionen skedde inom tidsspannet kl.06:00-18:00 även om spannet är något kortare 

på vintern och något längre på sommaren. 

 

Figur 18. a) Produktionen per timme över hela året, b) snittproduktion över ett dygn för 

de två undersökta perioderna, c) den totala produktionen från parken varje månad. 

Om all produktion från parken skulle säljas ut på nätet till spotpris så blir den totala 

intäkten för det valda året cirka 1,64 MSEK enligt ekvation (25). Denna summa 
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användes i kommande resultat för att jämföra intäkterna för systemet med ett batteri och 

utan. Av denna intäkt så genereras cirka 1,45 MSEK under sommaren och resten under 

vintern. I den här studiens simulerade system så är batteriet beroende av solcellsparken 

för att ladda. Produktionen från parken ger ett högre resultat, 0,64 GWh, än Vattenfalls 

beräkningar och det är svårt att avgöra vad detta beror på då ingen information om hur 

Vattenfall utförde sina beräkningar tillhandahölls. Resultaten kan skilja sig bland annat 

på grund av val av referensår och därmed olika data, i vilken tidsupplösning beräkningar 

sker eller inkluderande av andra parametrar, exempelvis snö som kan täcka modulerna. 

5.2 Modeller 

I följande avsnitt presenteras resultatet från de olika modellerna i form av tabeller samt 

figurer av batteriets upp- och urladdningsmönster. Med de totala intäkterna för 

en modell så menas intäkterna från tjänsterna som batteriet har använts till samt 

intäkterna från produktionen från solcellsparken som har sålts ut på elnätet till spotpris. 

Med vinst så menas skillnaden i intäkter mellan systemet med batteri och systemet utan 

som beräknats enligt ekvation (23). I alla modeller så presenteras resultaten för de tre 

undersökta batteristorlekarna. För alla modeller presenteras också en beräknad livstid 

för batteriet enligt ekvation (14) och ekvation (15) för att säkerställa att denna inte blir 

lägre än 10 år och undersöka om den blir högre än 20 år som en del av 

känslighetsanalysen. 

5.2.1 Arbitrage 

Tabell 8 presenterar intäkterna för den tidsbaserade arbitragemodellen. Från denna går 

det att utläsa att resultaten minskar proportionerligt med batterikapaciteten, inkomsten 

för 2 MWh är cirka en fjärdedel av inkomsten för 8 MWh och inkomsten för 4 MWh 

motsvarar hälften av den för 8 MWh. Resultaten följer alltså batteristorlekarna vilket 

förklaras av att antalet timmar minskar. Med ett batteri på 1C så laddas det oftast både 

upp och ur på 1 h och för ett batteri på 0,5C på 2 h. Från tabellen framkommer det också 

att vinsten är högre under vinterperioden och för ett 2 MWh-batteri erhålls till och med 

en negativ vinst för sommarperioden. Detta kan förklaras av att under sommarperioden 

när produktionen från solcellsparken är som högst så sker det en förlust av intäkter när 

batteriet laddas istället för att elen säljs ut på nätet. Eftersom kriterierna för vilka tider 

batteriet skulle laddas respektive urladdas bestämdes utifrån data över hela året så 

optimerades modellen också efter data på årsbasis, vilket resulterade i att systemet 

under vissa perioder går med förlust. Av dessa resultat dras slutsatsen att en tidsbaserad 

arbitragemodell måste optimeras under kortare tidsintervall. Generellt blir vinsten högre 

på vintern då skillnaden med och utan batteri blir större. Däremot är nyttjandegraden för 

batteriet förhållandevis hög och för 2 och 4 MWh så blir den beräknade livslängden 

kortare än 20 år enligt tabell 8. 
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Tabell 8. Simuleringsresultat för den tidsbaserade arbitragemodellen. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK)  1 643,8 1 656,4 1 673,5 

Intäkter från solcellsparken (TSEK) 1 451,4 1 309,7 1 126,4 

Intäkter från arbitrage (TSEK) 192,4 346,7 547,1 

Vinst (TSEK) 6,0 18,7 35,8 

Vinst sommar (TSEK)  -2,3 4,2  16,3 

Vinst vinter (TSEK)  8,3  14,5 19,5 

Beräknad livstid (år) 14  16 20 

 

Tabell 9 presenterar resultaten för den prisbaserade arbitragemodellen. Minskningen av 

inkomst följer inte samma mönster som för den tidsbaserade modellen och det går att se 

att för ett 2 MWh-batteri så är det mer lönsamt med en prisbaserad modell vilket kan 

förklaras av att det laddas upp och ur oftare när det inte sker på bestämda tider. 

Tabell 9. Simuleringsresultat för den prisbaserade arbitragemodellen. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK) 1 646,9 1 654,3 1 659,9 

Intäkter från solcellsparken (TSEK) 1 510,0 1 452,6 1 393,9 

Intäkter från arbitrage (TSEK)  136,9 201,7  266,0 

Vinst (TSEK) 9,2 16,6 22,2 

Vinst sommar (TSEK)  5,2  8,8 11,4 

Vinst vinter (TSEK)   4,4 7,8 10,8 

Beräknad livstid (år) 18 25 37 

 

För den tidsbaserade modellen när batteriet laddas mellan kl.12:00-18:00 och laddas ur 

mellan kl.19:00-21:00 och kl.09:00-11:00 erhålls en högre vinst än för den prisbaserade 

modellen vilket kan förklaras av figurerna nedan. Figur 19 a) visar energimängden i ett 

8 MWh-batteri, b) hur det laddas ur och c) hur det laddas upp för den tidsbaserade 
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modellen. Det går att se att under sommaren så laddas batteriet oftast upp fullt och 

laddas därför ur och upp ofta men under vintern så sker det mer sällan. 

 

Figur 19. a) Batteriets energimängd, b) urladdning per timme, c) uppladdning per 

timme. Figuren avser tidsbaserad arbitragemodell med en batteristorlek på 8 MWh. 

Motsvarande grafer för den prisbaserade arbitragemodellen visas i figur 20. Av denna 

går det att se att det är mer sällan som batteriet är fulladdat vilket beror på att i- och 

urladdningar kan ändras varje timme beroende av spotpriserna. I det här fallet leder det 

till att det inte går att delta på marknaden lika ofta då batteriet inte hinner laddas upp 

tillräckligt mycket. 
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Figur 20. a) Batteriets energimängd, b) urladdning per timme, c) uppladdning per 

timme. Figuren avser prisbaserad arbitragemodell med en batterikapacitet på 8 MWh. 

5.2.2 CoordiNet 

Tabell 10 presenterar resultaten från den dygnsbaserade CoordiNet-modellen för de 

olika batteristorlekarna samt för de olika simulerade effektpriserna. Utöver intäkterna så 

presenteras också antalet timmar som batteriet agerar på marknaden. Från detta 

framkommer att för snittpriset på 220 SEK/MW så agerar batteriet få timmar och 

intäkterna från CoordiNet-marknaden blir i stort sett försumbara. Detta kan förklaras av 

att spotpriserna oftast är högre än ersättningen på 220 SEK/MW vilket gör att det är mer 

lönsamt att sälja ut el på nätet än att delta på effektmarknaden. Däremot framkommer 

det av resultaten från de andra effektpriserna (500 SEK, 1000 SEK och 2000 SEK) att 

antalet timmar som batteriet agerar på marknaden inte ändras anmärkningsvärt mellan 

de olika priserna. Detta kan istället förklaras av batteriet inte kan agera fler timmar än 

detta på vintern då det inte hinner laddas upp tillräckligt från solcellsparken. 

Tabell 10. Simuleringsresultat för den dygnsbaserade CoordiNet-modellen. 

  
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Effektpris: 220 

SEK/MW 
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Totala intäkter (TSEK) 186,1 187,4  189,0 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

16,03 25,97 37,02 

 
Vinst (TSEK) 1,4 2,6 4,2 

 
Beräknad livstid (år) 278 364 479 

Effektpris: 500 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 196,2 204,0 216,4 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

42,06 66,2 96,6 

 
Vinst (TSEK) 11,4 19,2 31,7 

 
Beräknad livstid (år) 101 147 184 

Effektpris: 1000 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 226,7 256,0 297,9 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

43,72 68,3 101,98 

 
Vinst (TSEK) 42,0 71,2 113,1 

 
Beräknad livstid (år) 115 143 171 

Effektpris: 2000 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 291,2 362,5 470,2 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

44,6 68,06 103,34 

 
Vinst (TSEK) 106,4 177,7 285,5 

 
Beräknad livstid (år) 102 131 158 

 

I tabell 11 presenteras motsvarande resultat för den timbaserade CoordiNet-modellen. 

För snittpriset på 220 SEK/MW så går det att se att resultaten inte skiljer sig markant 

från den dygnsbaserade modellen. Timmarna som batteriet agerar är något fler vilket 
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kan förklaras av att den här modellen slumpar ut timmar på en månad och inte dagar, 

vilket också leder till högre intäkter. Framförallt blir intäkterna betydligt högre för ett 

effektpris på 2000 SEK/MW i jämförelse med den dygnsbaserade modellen men även 

här går det att se att antalet timmar som batteriet agerar knappt skiljer sig från 1000 

SEK/MW till 2000 SEK/MW. Det betyder alltså som i resultaten ovan att batteriet inte 

kan agera fler timmar än detta då det inte hinner laddas upp tillräckligt från 

solcellsparken. Varför intäkterna blir så mycket högre för 2000 SEK/MW kan förklaras 

av att de avropade timmarna är betydligt mer utspridda under en månad till skillnad mot 

den dygnsbaserade modellen där timmarna sker efter varandra. Detta leder till att 

batteriet oftare hinner laddas upp för att delta med högre effekt i den timbaserade 

modellen. Däremot är som tidigare nämnt den här modellen mindre realistisk då 

effektbrist oftast uppstår ett fåtal dagar under flera timmar den aktuella dagen och inte 

under enstaka utspridda timmar på en månad.  

Tabell 11. Simuleringsresultat för den timbaserade CoordiNet-modellen. 

  
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Effektpris: 220 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 187,5 189,0  190,3 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

25,81 37,04 46,22 

 
Vinst (TSEK) 2,7 4,3 5,5 

 
Beräknad livstid (år) 187 243 347 

Effektpris: 500 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 207,2 219,1 230,8 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

84,88 116,02 142,44 

 
Vinst (TSEK) 22,4 34,3 46,1 

 
Beräknad livstid (år) 61 77 124 

Effektpris: 1000 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK)  268,5 311,6 351,7 
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Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

88,72 120,5 149,06 

 
Vinst (TSEK) 83,7  126,8  166,9 

 
Beräknad livstid (år) 57 77 114 

Effektpris: 2000 

SEK/MW 

    

 
Totala intäkter (TSEK) 396,0 499,7 600,4 

 
Antal aktiva timmar på 

marknaden (h) 

88,96 120,28 149,16 

 
Vinst (TSEK) 211,2 314,9 415,6 

 
Beräknad livstid (år) 58 78 119 

 

I figur 21 så visas energimängden i batteriet för de två modellerna för ett effektpris på 

220 SEK/MW. Från detta framkommer att under i stort sett hela november och 

december så agerar inte batteriet på marknaden vilket beror på att spotpriserna under 

den här perioden hela tiden är högre än effektpriset. Det är först i januari, februari och 

mars som batteriet nyttjas då spotpriserna under den här perioden var relativt låga, se 

figur 11, vilket gör att effektpriset ibland är högre. Det framkommer också att den totala 

perioden under vilken den timbaserade modellen agerar är något längre än för den 

dygnsbaserade. Detta kan förklaras av som tidigare nämnt att den timbaserade modellen 

slumpar mer utspridda timmar. 

 

Figur 21. Batteriets energimängd för de två CoordiNet-modellerna med effektpriset 220 

SEK/MW och batterikapacitet 8 MWh. 
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5.2.3 FCR-D 

I tabell 12 presenteras resultatet från om batteriet endast skulle agera på FCR-D-

marknaden. Utöver den totala intäkten från FCR-D samt skillnaden med och utan batteri 

så presenteras också skillnaden i intäkter separat för vinterperioden samt 

sommarperioden. Från detta går det att se att majoriteten av intäkterna sker under 

sommaren då produktionen från solcellsparken är som högst och marknadspriserna för 

FCR-D var högre enligt figur 14. Intäkterna följer batteristorlekarna då de minskar med 

cirka hälften när batterikapaciteten halveras. Detta förklaras av att uthållighetskravet på 

minst 20 minuter gör att antalet timmar som batteriet kan delta på marknaden minskar 

med storleken om det ska bidra med full effekt. För ett batteri på 8 MWh så kan det 

delta i maximalt 12 timmar med full effekt, för 4 MWh 6 timmar och för 2 MWh 3 

timmar enligt ekvation (20). Detta framkommer av det totala antalet timmar som 

batteriet deltar på marknaden som också presenteras i tabell 12. 

Tabell 12. Simuleringsresultat för FCR-D-modellen. 

 
 2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK)  1 687,0 1 760,0 1 893,7 

Intäkter från solcellsparken (TSEK)  1 629,5 1 617,9 1 584,9 

Intäkter från FCR-D (TSEK)  57,5 143,0 310,8 

Antal aktiva timmar på marknaden (h)  95 236 583 

Vinst (TSEK)  49,3 122,3 256,0 

Vinst sommar (TSEK)  35,3 92,1 198,5 

Vinst vinter (TSEK)  14,0 30,3 57,4  

Beräknad livstid (år)   309 255 202 

 

Figur 22 visar energimängden i batteriet under året där a) är för en batterikapacitet på 2 

MWh, b) är för en batterikapacitet på 4 MWh och c) är för en batterikapacitet på 8 

MWh. För alla 3 kapaciteter så går det att se att nyttjandegraden av batteriet är relativt 

låg och det händer aldrig att batteriet laddas ur helt och hållet. Detta betyder att 

varaktigheten på störningarna aldrig är 20 minuter under alla de timmar som batteriet 

deltar med full effekt på marknaden under ett dygn. 
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Figur 22. Energimängden i batteriet i FCR-D-modellen för batterikapacitet på a) 2 

MWh, b) 4 MWh och c) 8 MWh. 

Resultaten för hur mycket intäkter som skulle kunna genereras rent teoretiskt från FCR-

D-marknaden presenteras i tabell 13. I denna modell uppnås betydligt högre intäkter då 

batteriet agerar fler timmar än i den andra modellen. Att batteriet nyttjas mer kan också 

tydas av den beräknade livslängden som blir betydligt kortare för den här modellen. Det 

som också framkommer är att intäkterna mellan de olika batterikapaciteterna inte skiljer 

sig åt markant, framförallt inte mellan 4 MWh och 8 MWh då det agerar ungefär lika 

många timmar för de båda fallen. Även här så genereras det mesta av intäkterna på 

sommaren av samma anledning som i föregående modell. 

Tabell 13. Simuleringsresultat för den teoretiska FCR-D-modellen. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK)  2 038,1  2 133,8 2 142,8 

Intäkter från solcellsparken (TSEK)  1 564,3 1 543,4 1 537,6 

Intäkter från FCR-D (TSEK) 473,9 590,3 605,2 

Antal aktiva timmar på marknaden (h)  1 240 1 248 1 250 

Vinst (TSEK) 400,4 496,1 505,1 
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Vinst sommar (TSEK)  328,6  401,1 407,4 

Vinst sommar (TSEK)  71,8 94,9  97,7 

Beräknad livstid (år)  33 52 99 

 

Motsvarande graf för energimängden för batteriet i den här modellen presenteras i figur 

23 där det framkommer att nyttjandegraden är högre än i tidigare modell. Batteriet 

används oftare då det inte agerar i ett bestämt tidsintervall och ibland laddas det ur helt 

och hållet. 

Figur 23. Energimängden i batteriet i den teoretiska FCR-D-modellen för batteristorlek 

på a) 2 MWh, b) 4 MWh och c) 8 MWh. 

5.2.4  FCR-D + CoordiNet + Arbitrage 

Den här modellen delades som tidigare nämnt upp i två perioder då CoordiNet-

marknaden endast är aktiv under vintern. I tabell 14 presenteras resultaten från 

simuleringen över sommarhalvåret, då systemet agerade på FCR-D-marknaden och för 

arbitrage. De olika intäkterna presenteras var för sig och det går att se att den största 

intäkten genereras från elen som säljs ut på nätet från solcellsparken, sedan kommer 

intäkter från arbitragehandel och minst intäkter genereras från FCR-D-marknaden. Detta 

beror på att antalet timmar som batteriet agerar med full effekt på FCR-D-marknaden är 



59 
 

färre i det här fallet än om batteriet endast används till FCR-D-marknaden. Däremot blir 

intäkterna högre för ett 2 och 4 MWh-batteri för den här modellen än om batteriet 

endast agerar på FCR-D-marknaden men inte för ett 8 MWh-batteri. 

Tabell 14. Simuleringsresultat för FCR-D + Arbitrage-modellen under sommaren. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK) 1 501,5 1 549,1 1 563,6 

Intäkter från solcellsparken (TSEK) 1 309,1 1 198,3 1 106,0 

Intäkter från FCR-D-marknaden (TSEK) 55,7  105,4 119,7 

Intäkter från arbitragehandel (TSEK)  136,8 245,4 343,3 

Vinst (TSEK) 48,6 96,2 110,6 

 

I figur 24 så presenteras energimängden i batteriet under den studerade perioden för de 

olika batteristorlekarna. För en batterikapacitet på 2 MWh så framkommer det att 

batteriet nästan alltid laddas upp och ur fullt förutom i slutet av perioden då 

solcellsparken inte producerar tillräckligt under den valda laddningstiden för att ladda 

upp batteriet fullt. För 8 MWh så laddas däremot inte batteriet fullt upp och ur lika ofta. 

Anledningen till att det inte laddar ur fullt varje dag begränsas av att det kan ske en 

simultan produktion från solcellsparken de tiderna som batteriet agerar för arbitrage och 

urladdningen från batteriet tillsammans med produktionen från solcellsparken får inte 

överstiga 3,5 MW. Under de tiderna som batteriet laddas så är ibland inte produktionen 

från solcellsparken tillräcklig för att fylla ett batteri på 8 MWh. 
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Figur 24. Energimängden i batteriet för FCR-D + Arbitragemodellen under 

sommaren för en batterikapacitet på a) 2 MWh, b) 4 MWh och c) 8 MWh. 

Resultaten för resterande period då batteriet agerar för alla tre tjänster presenteras i 

tabell 15. I tidigare resultat har det framkommit att intäkterna från FCR-D under denna 

period inte är så höga i jämförelse med sommarperioden. I det här fallet blir de ännu 

lägre då de dagar som det uppstår effektbrist försvinner eftersom detta prioriteras i 

första hand. Även intäkterna från de andra tjänsterna blir förhållandevis låga. En tabell 

med motsvarande resultat för varierande effektpriser går att finna i appendix A. Från 

denna framkommer det att för effektpriser på 1000 SEK/MW och 2000 SEK/MW så 

genereras inga intäkter från arbitrage vilket betyder att effektpriserna i dessa fall alltid 

är högre spotpriserna. 

Tabell 15. Simuleringsresultat för FCR-D + CoordiNet + Arbitragemodellen under 

vintern med ett effektpris på 220 SEK/MW. Iteration nr.150. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Intäkter (TSEK) 193,6 201,6 214,6 

Intäkter från solcellsparken (TSEK) 171,5 160,6 141,9 

Intäkter från FCR-D-marknaden (TSEK) 11,8 23,1 42,6 

Intäkter från arbitragehandel (TSEK) 4,8 8,5 17,3 
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Intäkter från CoordiNet-marknaden (TSEK) 5,5 9,4 12,8 

Vinst (TSEK) 8,9 16,9 29,9 

 

Varför intäkterna blir så låga för alla tre tjänster kan delvis förklaras av figur 25 där 

energimängden i batteriet för de olika batteristorlekarna presenteras. Av denna 

framkommer att då batteriet laddar ur helt, vilket det gör de dagar effektbrist uppstår, så 

kan det ta förhållandevis lång tid innan det laddas upp fullt, framförallt för ett batteri på 

8 MWh. 

 

Figur 25. Energimängden i batteriet i FCR-D + CoordiNet + Arbitragemodellen under 

vintern för en batterikapacitet på a) 2 MWh, b) 4 MWh och c) 8 MWh. 

Livstiden för batteriet då det används för alla 3 tjänster blev 21 år för 2 MWh, 24 år för 

4 MWh och 33 år för 8 MWh. 

5.2.5 FFR 

I tabell 16 presenteras resultaten för FFR-modellen vilket visar att intäkterna blir 

betydligt högre än för de övriga tjänsterna med en vinst på cirka 1,4 MSEK. Tabellen 

visar också att resultaten mellan de olika batteristorlekarna inte skiljer sig markant 

vilket kan betyda att ett mindre batteri på 1C är mer lönsamt för den här tjänsten. Då 
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FFR-marknaden endast är aktiv under sommaren går det att öka intäkterna ytterligare 

genom att använda batteriet som reglerresurs till primärregleringen FCR-D resterande 

period av året enligt tabell 16. Däremot är som tidigare nämnt inte resultaten för FCR-D 

under samma år som FFR men ger ändå en uppfattning om den totala vinsten för ett år 

som också presenteras i tabellen. 

Tabell 16. Simuleringsresultat för FFR-modellen under perioden vecka 23–32 år 2020 

och resultaten för FCR-D under resterande datum fast inte motsvarande år. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Totala intäkter (TSEK) 1 799,2  1 827,4 1 830,4 

Intäkter från solcellsparken (TSEK) 344,2 342,8 340,5 

Intäkter från FFR (TSEK)  1 455,0 1 484,5 1 489,8 

Vinst FFR (TSEK) 1 448,1  1 476,3 1 479,3 

Vinst FCR-D (TSEK) 31,3 92,1 180,2 

Total vinst (TSEK) 1 479,4 1 572,9 1 675,1  

Beräknad livstid FFR (år)  238 445 867 

Beräknad livstid FFR + FCR-D (år) 147 179 188 

 

De relativt små skillnaderna i intäkter mellan batteristorlekarna kan förklaras av figur 

26. I den framkommer det att batteriet nyttjas ungefär lika mycket vid a) 2 MWh som 

för b) 4 MWh och c) 8 MWh. Batteriets kapacitet begränsar alltså inte i det här fallet 

hur mycket batteriet kan delta på marknaden. Detta beror på att tiden för 

uthållighetskravet är så kort att det finns tillräckligt med energi kvar i batteriet för att 

fortsätta delta samt att det hinner laddas upp igen. Endast tre gånger töms batteriet helt 

och hållet i a) där den långa perioden i början förklaras av Svenska kraftnäts 

felprognostiserande modell. 



63 
 

Figur 26. Energimängden i batteriet i FFR-modellen för en batterikapacitet på a) 2 

MWh, b) 4 MWh och c) 8 MWh. 

5.3 Ekonomisk analys 

I tabell 17 nedan presenteras internräntan för de olika modellerna och batteristorlekarna, 

beräknad genom ekvation (22). Från denna framkommer att den enda investeringen som 

uppnår avkastningskravet på minst 5% är enligt den här studien ett 2 MWh-batteri som 

agerar på FFR- och FCR-D-marknaden. Detta ger en internränta på 6% enligt tabell 17 

och skiljer sig från de resultaten från de andra modellerna där ett 8 MWh-batteri oftast 

är mest lönsamt. Om batteriet har en livstid på 20 år så blir också ett batteri på 4 MWh 

lönsamt för FFR- och FCR-D-marknaden enligt appendix B. I appendix C så 

presenteras resultaten för om investeringskostnaderna skulle vara de som förutspås till 

2030 där det framkommer att alla batteristorlekar blir lönsamma för motsvarande 

tjänster. I appendix D presenteras resultaten från både ökad livslängd och minskade 

investeringskostnader där ett 2 MWh- och 4 MWh-batteri också visar sig lönsamt om 

det används enligt den teoretiska FCR-D-modellen. I samtliga fall så är ett 2 MWh-

batteri som agerar på FFR- och FCR-D-marknaden den mest lönsamma investeringen. 
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Tabell 17. Resultaten för internränta (%) då batterilagret har en livstid på 10 år.  

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Tidsbaserad arbitrage -49,3 -45,0 -42,8 

Prisbaserad arbitrage -46,8 -45,8 -45,9 

Dygnsbaserad CoordiNet, 220 SEK/MW -56,8 -55,8 -55,0 

Dygnsbaserad CoordiNet, 500 SEK/MW -45,5 -44,8  -43,6 

Dygnsbaserad CoordiNet, 1000 SEK/MW -36,6 -35,8 -34,5 

Dygnsbaserad CoordiNet, 2000 SEK/MW -29,0 -28,1 -26,5 

 Timbaserad CoordiNet, 220 SEK/MW -49,8 -53,4 -57,1 

Timbaserad CoordiNet, 500 SEK/MW -41,1 -41,1 -41,1 

Timbaserad CoordiNet, 1000 SEK/MW -31,1 -31,1 -31,3 

Timbaserad CoordiNet, 2000 SEK/MW -22,3  -22,5 -22,7  

FCR-D -34,2 -30,0 -25,7 

Teoretisk FCR-D -12,8 -15,3 -18,6 

 FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 220 

SEK/MW 

-34,2 -32,0 -32,8 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 500 

SEK/MW 

-32,7 -30,6 -31,1 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 1000 

SEK/MW 

-29,6 -27,6 -27,8 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 2000 

SEK/MW 

-24,9 -23,3 -23,1 

FFR + FCR-D 6,0 -0,8 -4,9 
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5.4 Känslighetsanalys  

För de olika batteristorlekarna framkommer det från internräntan att ett 8 MWh-batteri 

är mer lönsamt än 2 MWh och 4 MWh i de flesta fall även om skillnaderna är små. För 

den timbaserade CoordiNet-modellen och den kombinerade FCR-D + CoordiNet + 

Arbitragemodellen är däremot ett 4 MWh batteri det mest lönsamma. För FFR + FCR-

D-modellen är som tidigare nämnt 2 MWh det mest lönsamma, följt av 4 MWh och 

sedan 8 MWh, vilket också är den enda investeringen som är lönsam överhuvudtaget. 

Med förlängd livstid och lägre investeringskostnader är ett 4 MWh- och 8 MWh-batteri 

också lönsamma för FFR + FCR-D men däremot är fortfarande 2 MWh det mest 

lönsamma. För både förlängd livstid och minskade investeringskostnader kombinerat så 

är också ett 2 MWh- och 4 MWh batteri lönsamt för den teoretiska FCR-D-modellen. 

När det kommer till att agera med batteriet på en lokal flexibilitetsmarknad så är det 

tydligt att det krävs högre effektpriser för att skapa lönsamhet. Däremot är inte 

skillnaden mellan resultaten för den dygnsbaserade och timbaserade modellen 

påfallande och för båda modellerna så nås ett maximalt antal timmar som det är fysiskt 

möjligt för batteriet att agera på marknaden enligt tabell 10 och 11 även om antalet 

timmar med avropade bud är fler.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens genomförande och resultat. Avsnitt 6.1 behandlar de 

erhållna resultaten. Detta följs av en diskussion om använd data i avsnitt 6.2. Avsnitt 

6.3 behandlar studiens val av metod och kapitlet avslutas sedan med att i avsnitt 6.4 ge 

förslag på vidare studier. 

6.1 Resultat 

Den här studien har visat att endast en av de undersökta modellerna uppfyller 

avkastningskraven för den här typen av system vilket är att batteriet används till att 

agera för tjänsten snabb frekvensreglering, FFR, under sommaren och 

primärregleringstjänsten FCR-D resterande del av året. Det finns däremot flera faktorer 

som gör att reliabilitet av dessa resultat kan diskuteras och ifrågasättas. För det första så 

fungerar marknaden för FFR i verkligheten genom att budgivning sker två gånger i 

veckan för tre dagar framåt, vilket inte implementerades i denna studie. Det betyder att 

en aktör måste kunna garantera den mängd som den lägger bud för. Här uppstår en 

problematik med ett batteri som endast laddas från en solcellspark då det aldrig går att 

veta säkert hur mycket batteriet kan laddas upp. Däremot är uthållighetskravet för FFR 

så kort (30 sek, återaktivering 15 min) att ett fulladdat 2 MWh-batteri skulle kunna 

bidra med full effekt (2 MW) i 30 h utan att laddas upp igen om batteriet används två 

minuter per timme. Detta leder till att modellen ändå kan ses som representativ ur den 

aspekten.  

Bristen på lämpliga frekvensdata ledde till att vissa antaganden gjordes, vilket också gör 

att resultaten kan ifrågasättas. Ett antagande som gjordes var att varaktigheten på 

störningarna alltid antogs vara maximal (2 min/h) vilket troligen inte sker i 

verkligheten. Det leder alltså till att batteriet laddas ur mer i modellen än vad det skulle 

göra i realiteten vilket kan leda till lägre intäkter om det inte hinner laddas upp. Alltså 

skulle intäkterna kunna vara högre i verkligheten dock med antagandet att man deltar 

alla timmar som bud avropas vilket inte är helt realistiskt. Det hade för den här 

modellen varit intressant att se när på dygnet frekvensavvikelser uppstår för att få en 

uppfattning om vilka timmar det är mest fördelaktigt att lägga bud. Något som däremot 

tyder på att intäkterna kan komma att vara lägre i verkligheten än i resultatet från 

modellen är att Svenska kraftnät hade en felaktig prognosmodell i början av 

marknadsperioden vilket ledde till att många bud avropades till höga priser. Marknaden 

har också bara varit aktiv en period och ju fler aktörer som deltar desto mer kommer 

antagligen priserna att pressas ned. Däremot kommer behovet av den här typen av 

stödtjänster att öka då elsystemet förändras med en större andel intermittenta kraftkällor 

samt avvecklingen av kärnkraften.  

När det gäller de övriga undersökta modellerna så var det ingen som resulterade i det 

önskade avkastningskravet. För arbitrage så är inte elpriserna idag tillräckligt varierande 

för att ge någon betydande vinst. Skillnaderna i resultat mellan den tidsbaserade och 
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prisbaserade modellen är inte betydande, dock är den tidsbaserade modellen något mer 

realistisk då den mest liknar ett system där buden läggs på en dagenföremarknad. 

Intäkterna från arbitrage hade nog kunnat öka om batteriet laddas på natten och under en 

kortare period men det är inte möjligt med uppladdning från en solcellspark. Det går 

också att tänka sig större variationer i elpriser i framtiden vilket kan öka intäkterna men 

detta skulle ändå inte vara tillräckligt för att göra batteriet lönsamt. 

När det kommer till att använda batteriet till en lokal flexibilitetsmarknad som 

CoordiNet så är det svårt att skapa ett ekonomiskt intresse i detta, framförallt om inte 

ersättningspriserna för upphandlad effekt höjs. Om ett batteri ska användas till en tjänst 

som denna ur ett samhällsnyttigt perspektiv så kan det vara rimligare att batteriet ägs av 

nätägaren eller att andra typer av marknadssystem används. Detta skulle kunna vara 

långtidskontrakt där nätägaren betalar ett fast pris till ägaren men får sedan styra 

batteriet under den aktuella perioden. För att få en lönsamhet för batteriet om det ska 

användas till den här tjänsten så krävs det också att det används till någon mer tjänst 

resterande perioden av året. Det går också att tänka sig att CoordiNet-marknaden är mer 

passande för aktörer som kan erbjuda lastbortkoppling istället för energiproduktion. 

Även i denna modell finns det ett flertal faktorer som påverkar resultatets tillförlitlighet, 

som nämnts tidigare, men även med dessa i åtanke så är inte den här tjänsten tillräcklig 

för att skapa lönsamhet för ett batteri.  

Att använda batteriet som resurs till frekvensreglering är det som ger högst intäkter 

enligt den här studien. För FCR-D är det tydligt att uthållighetskravet på 20 minuter 

begränsar intäkterna då dessa ungefär dubbleras för den teoretiska modellen. Det 

framkommer också i den teoretiska modellen enligt tabell 17 att ett batteri på 2 MWh 

ger högst internränta till skillnad mot 8 MWh för den andra modellen. Slutsatser att dra 

från detta är att om batteriet agerar enligt den existerande marknadsstrukturen så blir 

nyttjandegraden låg, vilket indikerar på att batteriets kapacitet inte är så viktig under 

själva driften. Däremot är kapaciteten viktig vid budgivningen då den bestämmer tiden 

som batteriet kan agera på marknaden utifrån uthållighetskraven. Det betyder alltså att 

intäkterna skulle kunna öka om uthållighetskravet på 20 minuter avskaffades för den här 

typen av system. Däremot krävs det också en ökad livslängd och minskade 

investeringskostnader för att batteriet ska uppnå avkastningskravet på 5%. 

Flera tidigare studier har visat att för att en investering i ett batterilager ska vara lönsam 

så krävs det att det används till mer än en tjänst. Det har inte varit fallet i den här studien 

för de undersökta tjänsterna arbitrage, CoordiNet och FCR-D och kombinationen av 

dessa. Att endast använda batteriet till FCR-D ger mer än att använda det till alla tre 

tjänster trots att det nyttjas avsevärt mer. Detta beror till hög grad på tidigare nämnda 

uthållighetskravet för FCR-D kombinerat med att batteriet endast laddas upp från 

solcellsparken. Stora förluster uppstår framförallt på vintern då batteriet laddas ur för en 

tjänst och inte hinner laddas upp för att agera ett visst antal timmar på FCR-D-

marknaden. Om ett batteri också skulle kunna laddas från nätet så går det att säkerställa 

ett deltagande på FCR-D-marknaden. Även högre effektpriser skulle kunna göra det mer 
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lönsamt att använda batteriet för fler tjänster. Batteriet skulle då kunna användas till 

FFR och resterande del av året till FCR-D och CoordiNet. Dock skulle det öka 

nyttjandegraden av batteriet och därmed minska livslängden.  

6.2 Data 

Vid diskussion av studiens erhållna resultat är använd data en viktig aspekt att beakta. I 

denna studie användes främst data för perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020, 

och för att få en större säkerhet i erhållna resultat är det önskvärt att genomföra 

simuleringar över flera år. Den period som användes i simuleringarna kan i viss mån 

anses vara ett extremår då vintern var ovanligt varm och spotpriserna därmed ovanligt 

låga. Att använda detta år vid simulering för ekonomisk lönsamhet kan dock vara ett 

intressant perspektiv då resultaten kan användas som ett värsta scenario vid prognoser 

över flera år. Det saknades också ett antal datapunkter i bland annat temperatur, 

vindhastighet och solinstrålning, något som då åtgärdades genom att duplicera 

föregående timmes värde. Detta tros inte ha påverkat resultaten avsevärt då antalet 

gånger det skedde var få och väl utspridda. 

Den modellen med mest bristande data var CoordiNet-modellen. Då marknaden är 

relativt ny och nätägaren Vattenfall Eldistribution inte kunde bistå med utförliga data 

gjordes ett antal antaganden i modelleringen vilka gör att osäkerheten i resultaten ökar. 

Det är därför rimligt att inte se resultaten som definitiva utan som en fingervisning kring 

vilka intäkter ett deltagande på marknaden skulle kunna generera. Detsamma gäller för 

tjänsten FFR som också den bara har varit aktiv i ett år. Som nämnts tidigare var 

prognosmodellen som Svenska kraftnät använde felaktig under periodens första veckor 

vilket ledde till en stor mängd avropad effekt och hög ersättning. Då samma data också 

användes i denna studie kan det antas att resultaten speglar detta och att de ger en högre 

intäkt än vad som kan förväntas under kommande år. Då tjänsten FFR enbart varit aktiv 

en period begränsades också den kombinerade modellen, FFR tillsammans med FCR-D, 

till att använda data från två olika år. Även om det hade varit önskvärt att använda data 

från samma år tros inte denna begränsning ha en betydande påverkan på resultaten. Det 

hade också varit önskvärt att i FCR-D- och FFR-modellerna använda frekvensdata med 

högre upplösning. 

Gällande de batteriegenskaper och batteripriser som denna studie använt så anses de 

representera ungefärliga värden på dagens marknad.  

6.3 Val av metod 

Valet av vilka tjänster som modellerades grundade sig i vad som ansågs genomförbart 

och rimligt inom systemets begränsningar. Systemet hade kunnat delta med ytterligare 

tjänster, exempelvis som reglerresurs för primärregleringen FCR-N, om batteriet hade 

möjligheten att ladda från elnätet och inte bara från solcellsparken. Detta skulle också 

kunna bidra till att systemet kan buda under längre tid eller med större effekt på 

balansmarknaderna och effektmarknaden alternativt handla med större energivolymer 
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genom arbitrage. Dock kan andra kostnader tillkomma som till exempel energiskatt på 

all inhandlad energi vilket kan påverka den generade vinsten. Det finns också en risk ur 

ett kostnadsoptimeringsperspektiv att det är mer lönsamt att ladda batteriet från elnätet 

på natten då elpriserna är som lägst än att ladda det från solcellsparken. Detta skulle 

leda till att batteriet i så fall fungerar som ett separat system. Gällande kombinationer av 

tjänster så visar resultaten som tidigare nämnt att systemet genererar mer vinst av att 

enbart agera på FCR-D-marknaden än vid kombinationen av FCR-D, CoordiNet och 

arbitrage. Fler kombinationsmöjligheter än den studerade är såklart möjliga men då de 

enskilda tjänsterna inte genererar tillräckliga intäkter var för sig ansågs fler 

kombinationer vara överflödiga att studera. 

Ett annat metodval som är intressant att diskutera är att Vasakronan anses agera i 

egenskap av elhandlare inom de olika tjänsterna. Detta skulle troligtvis i verkligheten 

ske genom en andra part, i dagsläget elhandelsbolaget Entelios. Ett samarbete med 

Entelios skulle göra det möjligt att agera oftare för stödtjänster då kravet på minsta 

budvolym skulle försvinna. Entelios skulle då som aggregator sköta budgivning å 

Vasakronans vägnar och aggregera samman olika kraftkällor för att möta de specifika 

kraven på de olika marknaderna. Det går däremot att tänka sig att intäkterna minskar för 

Vasakronan genom att använda sig av ett elhandelsbolag. Även, i denna studie inte 

studerade stödtjänster, som aFRR och mFRR skulle kunna inkluderas i batterilagrets 

portfolio, framförallt om de framtida planerna på att införa en ny minsta budnivå på 1 

MW skulle genomföras. Som tidigare nämnt är det planerat att elen från solcellsparken 

ska säljas till ett fast pris, vilket också är något som inte studeras. Många av de 

simulerade modellerna skulle inte gå att optimera till samma grad om fasta priser 

användes istället för spotpriser och exempelvis arbitragemodellen skulle vid fasta priser 

vara meningslös. 

Metoden för att mäta lönsamhet genom att jämföra internränta med kalkylränta 

användes då Vasakronan har tydliga krav på avkastning för deras investeringar. Det 

finns dock många andra sätt att avgöra huruvida en investering är lönsam eller ej. Men 

eftersom resultaten tydligt visar att de flesta modeller inte är i närheten av att ge den 

avkastning som krävs för att motivera en investering så kan det antas att samma resultat 

skulle uppnås även vid andra metodval. Vid internränteberäkning över flera år 

simulerades också var modell iterativt med samma data, något som valdes att göra då 

datahanteringen hade blivit för svår om årsspecifika data hade implementerats. I och 

med detta exkluderades dock aspekter kring exempelvis degradering av komponenter, 

inflation, väder- och klimatförändringar och återvinning av material. Denna avgränsning 

ansågs också rimlig i och med att dess inkluderande skulle medföra ytterligare osäkra 

parametrar, som i sin tur skulle kräva utförliga känslighetsanalyser för att få 

representativa resultat. 

Ytterligare ett metodval i denna studie var att endast undersöka litiumjonbatterier som 

energilagringsalternativ. Detta val gjordes utifrån de studier och intervjuer som visade 

att det troligtvis var det mest lönsamma alternativet, även om det hade varit intressant 
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att undersöka fler lagringstekniker. Även hur en installation av ett batterilager skulle gå 

till praktiskt är något som i denna studie inte togs i beaktande utan lämnas också det 

som förslag till vidare studier. 

6.4 Vidare studier 

Ett antal förslag på vidare studier inom detta ämne har redan diskuterats, däribland 

inkluderandet av uttag från elnätet, simulering av andra energilagringsalternativ och hur 

en implementation av ett batterilager till solcellsparken skulle kunna ske rent praktiskt. 

Om ett batteri skulle anslutas med ett uttag från elnätet skulle också det också öppna 

upp möjligheter för att undersöka fler stödtjänster med nedreglering, exempelvis FCR-

N. Om minsta budstorlek skulle sänkas till 1 MW för aFRR och mFRR kan även dessa 

stödtjänster undersökas. Om ett batteri av den här storleken endast ska laddas från ett 

solcellssystem så går det att tänka sig att det är mer lönsamt om energin från batteriet 

ska användas direkt till någon last i närheten, exempelvis en fastighet eller industri. 

Detta kan vara i syfte att till exempel kapa effekttoppar eller bli mer självförsörjande 

och därmed minska sina elkostnader. 
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7. Slutsatser 

Från den här studien har det framkommit att det undersökta systemet kan användas till 

tjänsterna arbitrage, en lokal flexibilitetsmarknad och stödtjänsterna FCR-D och FFR 

för att generera intäkter. Resultaten från dessa tjänster visar att investeringen i ett 

batterilager till en solcellspark sällan är ekonomiskt lönsam. För marknader där 

budgivning sker dagen innan måste aktören kunna garantera en viss mängd energi vilket 

är problematiskt för den här typen av system då batteriets energimängd är beroende av 

väderförhållanden. De största intäktsförlusterna sker framförallt under vinterhalvåret då 

solen lyser för få timmar. För ett batteri som endast laddas upp från en solcellspark är 

det också svårt att agera för mer än en tjänst samtidigt då det finns en risk att batteriet 

töms för nästa tjänst och det är svårt att förutse när det kan laddas upp igen. Även med 

ökad livslängd, minskade investeringskostnader och olika batteristorlekar så är det 

sällan lönsamt att investera i ett batteri. 

Det fall som visar att en investering skulle vara lönsam är om ett 2 MWh-batteri 

används som reglerresurs för stödtjänsterna FFR och FCR-D, vilket resulterar i en 

internränta på 6% vilket skiljer sig markant från de övriga modellerna. FFR och FCR-D 

är också passande för den här typen av system då FFR- marknaden är aktiv på 

sommaren när det finns en hög produktion från solcellsparken och för FCR-D agerar 

batteriet på natten och kan laddas upp på dagen.  I detta fall så är det intäkterna från 

balansmarknaden för FFR som genererar mest, dock existerar det en del osäkra 

parametrar i resultatet som gör att det kan ifrågasättas. Det krävs vissa specifika 

förutsättningar för att en investering i ett batterilager av denna typ ska kunna vara 

lönsam. Förändrade marknadsstrukturer, högre effektpriser på en lokal 

flexibilitetsmarknad, introducerandet av en elhandlare som aggregator, minskade 

investeringskostnader och längre livstid på batteriet samt mer varierande spotpriser 

skulle alla kunna bidra till att skapa en högre avkastning och därmed en mer lönsam 

investering. Utöver dessa skulle möjligheten att ladda batteriet från elnätet kunna öka 

intäkterna, framförallt under vintern. Detta skulle också göra det möjligt att agera för 

fler tjänster vilket även det skulle kunna öka intäkterna.  
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Appendix A 

Tabell A. Simuleringsresultat för FCR-D + CoordiNet + Arbitrage-modellen under 

vintern med varierande effektpriser. 

  
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Effektpris: 500 

SEK/MW 

    

 
Intäkter (TSEK) 205,2 221,7 244,7 

 
Intäkter från solcellsparken 

(TSEK) 

162,5 145,6 125,2 

 
Intäkter från FCR-D-marknaden 

(TSEK) 

11,8 22,6 44,2 

 
Intäkter från arbitragehandel 

(TSEK) 

0,913 0,983 2,1 

 
Intäkter från CoordiNet-

marknaden (TSEK) 

30,0 52,5 73,3 

 
Vinst (TSEK) 20,5 36,9 60,0 

Effektpris: 1000 

SEK/MW 

    

 
Intäkter (TSEK) 235,7 275,2 322,4 

 
Intäkter från solcellsparken 

(TSEK) 

162,0 144,9 122,1 

 
Intäkter från FCR-D-marknaden 

(TSEK) 

11,9 23,6 44,9 

 
Intäkter från arbitragehandel 

(TSEK) 

0 0 0 

 
Intäkter från CoordiNet-

marknaden (TSEK) 

61,8 106,6 155,4 

 
Vinst (TSEK) 51,0 90,4 137,6 

Effektpris: 2000 

SEK/MW 
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Intäkter (TSEK) 299,7 378,3 475,8 

 
Intäkter från solcellsparken 

(TSEK) 

161,6 145,0 122,3 

 
Intäkter från FCR-D-marknaden 

(TSEK) 

11,6 23,7 45,0 

 
Intäkter från arbitragehandel 

(TSEK) 

0,0 0,0 0,0 

 
Intäkter från CoordiNet-

marknaden (TSEK) 

126,6 209,6 308,4 

 
Vinst (TSEK) 115,0 193,6 291,0 
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Appendix B 

Tabell B. Resultaten för internränta (%) då batterilagret har en livstid på 20 år.  

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Tidsbaserad arbitrage -26,5 -23,4 -21,8 

Prisbaserad arbitrage -24,7 -23,9 -24,0 

Dygnsbaserad CoordiNet, 220 SEK/MW -32,4 -31,6 -31,0 

Dygnsbaserad CoordiNet, 500 SEK/MW -23,8 -23,3 -22,4 

Dygnsbaserad CoordiNet, 1000 SEK/MW -17,4 -16,8  -16,0 

Dygnsbaserad CoordiNet, 2000 SEK/MW -12,2 -11,6 -10,5 

 Timbaserade CoordiNet, 220 SEK/MW -26,9 -29,7 -32,6 

Timbaserade CoordiNet, 500 SEK/MW -20,6 -20,5 -20,6 

Timbaserade CoordiNet, 1000 SEK/MW -13,6 -13,6 -13,8 

Timbaserade CoordiNet, 2000 SEK/MW -7,7 -7,8 -8,0 

FCR-D -15,7 -12,9 -10,0 

Teoretisk FCR-D -1,3 -3,0 -5,2 

 FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 220 SEK/MW -15,8 -14,3 -14,8 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 500 SEK/MW -14,7 -13,3 -13,7 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 1000 SEK/MW -12,6 -11,3 -11,4 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 2000 SEK/MW -9,5 -8,4 -8,2 

FFR + FCR-D 12,3 7,2 4,2 
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Appendix C 

Tabell C. Resultaten för internränta (%) då batterilagret har en livstid på 10 år och 

med estimerade batteripriser för år 2030. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Tidsbaserad arbitrage -44,4 -39,7 -38,6 

Prisbaserad arbitrage -41,6 -40,5 -42,0 

Dygnsbaserad CoordiNet, 220 SEK/MW -52,8 -51,7 -51,9 

Dygnsbaserad CoordiNet, 500 SEK/MW -40,1 -39,4 -39,5 

Dygnsbaserad CoordiNet, 1000 SEK/MW -30,0 -29,0 -29,4 

Dygnsbaserad CoordiNet, 2000 SEK/MW -20,9 -19,9 -20,3 

 Timbaserade CoordiNet, 220 SEK/MW -44,9 -49,0 -54,1 

Timbaserade CoordiNet, 500 SEK/MW -35,1 -35,1 -36,8 

Timbaserade CoordiNet, 1000 SEK/MW -23,5 -23,5 -25,8 

Timbaserade CoordiNet, 2000 SEK/MW -12,7 -13,0 -15,9 

FCR-D -27,1 -22,2 -19,3  

Teoretisk FCR-D -0,2 -3,7 -11,0 

 FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 220 SEK/MW -27,1 -24,6 -27,4 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 500 SEK/MW -25,3 -23,0 -25,6 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 1000 

SEK/MW 

-21,6 -19,3 -21,8  

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 2000 

SEK/MW 

-15,9 -14,0 -16,3 

FFR + FCR-D 28,3 17,1 6,3 
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Appendix D 

Tabell D. Resultaten för internränta (%) då batterilagret har en livstid på 20 år och 

med estimerade batteripriser för år 2030. 

 
2 MWh 4 MWh 8 MWh 

Tidsbaserad arbitrage -22,9   -19,6  -18,8 

Prisbaserad arbitrage  -21,0  -20,1 -21,2 

Dygnsbaserad CoordiNet, 220 SEK/MW   -9,2 -28,4 -28,5 

Dygnsbaserad CoordiNet, 500 SEK/MW -19,9 -19,4 -19,4 

Dygnsbaserad CoordiNet, 1000 SEK/MW -12,9 -12,2 -12,5 

Dygnsbaserad CoordiNet, 2000 SEK/MW -6,7 -6,1  -6,3 

 Timbaserade CoordiNet, 220 SEK/MW -23,3 -26,3 -30,3 

Timbaserade CoordiNet, 500 SEK/MW -16,4 -16,4 -17,5 

Timbaserade CoordiNet, 1000 SEK/MW -8,4 -8,5 -10,0 

Timbaserade CoordiNet, 2000 SEK/MW -1,2 -1,4 -3,4 

FCR-D -10,9 -7,6 -5,7  

Teoretisk FCR-D 7,6 5,1 -0,0 

 FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 220 SEK/MW -10,9 -9,3 -11,1 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 500 SEK/MW -9,7 -8,1 -9,9 

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 1000 

SEK/MW 

-7,2 -5,7 -7,3  

FCR-D + CoordiNet + Arbitrage, 2000 

SEK/MW 

-3,4 -2,1 -3,6 

FFR + FCR-D 30,7 21,1 12,5 

 


