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Abstract

The way in which you decide the price for electricity is on it’s way to change in
Sweden and to decrease the amount you pay for electricity you can use something
called Peak Shaving. Peak Shaving is a method to reduce the overall power kWh
peaks that an average power consumer uses monthly in order to reduce the price of
the electricity bill. Furthermore, Peak shaving can be a method to resolve the lack of
power in bigger cities. This is done by installing battery packs which store power
when the power consumption is low. When power peaks occur, the power in the
battery pack is used to help the grid and lower the peaks in the amount of power
bought. With this method, you can reduce the power peaks you draw from the grid
which leads to a lower monthly fee for the consumers.

In this report we investigated if Peak Shaving was profitable, more specifically for
farmers and households with already installed solar panels. A model was designed
to determine whether or not it is beneficial for the farmer to install battery packs for
Peak Shaving depending on the power peaks they had per month. Data was
received from two different farmers in Sweden containing energy bought, sold,
produced(solar) and consumed. When comparing this to the price of power peaks
per month as well as the price of the battery packs needed to contain the power to
Peak Shave, the conclusion was made that Peak Shaving is not profitable with the
current prices for batteries and their lifespan. However the price is on it’s way down.
This could lead to Peak Shaving becoming a solution to save money for the
customer but also to reduce the stress on the grid when Sweden transitions to fully
renewable power.
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1. Syfte

Syftet med utförandet av detta självständiga arbete var att öva färdigheter i att
planera och genomföra projekt under en begränsad tid. Projektet skulle även
förbättra samarbets- och kommunikationsförmåga, vilket var det huvudsakliga syftet
till varför arbetet skrevs av en grupp på 3 studenter. Ett syfte som var unikt för detta
projekt var att erhålla förberedande information och kunskaper inom Peak Shaving
inför den framtida arbetsmarknaden där Peak Shaving troligtvis kommer vara högst
aktuellt. Under projektets gång undersöktes det huruvida Peak Shaving är
ekonomiskt lönsamt att användas av lantbruk samt för privata hushåll, som
dessutom använder sig av solenergi.

2. Inledning

I denna rapport har Peak Shaving undersökts och studeras, samt hur lönsamt det är
för en elkonsument som har ett högt effektbehov att använda sig av Peak Shaving.
Peak Shaving är något som börjar växa fram i Sverige som en verklig lösning till
elproducenternas nya sätt att ta betalt för elektricitet, men också som man så
småningom kan se som lösning på hur ett elnät bestående av endast förnybar energi
kan realiseras. Hypotesen lyder som följande; Peak Shaving är för tillfället
någorlunda ekonomiskt lönsamt för den vanliga konsumenten då effekttopparna inte
är tillräckligt höga för att priset ska påverkas lika drastiskt. Däremot är Peak Shaving
antagligen lönsamt för en elkonsument med högt effektkrav, exempelvis en
lantbrukare.

Då detta är en väldigt komplex fråga har en del avgränsningar gjorts. Bland annat i
batteri-frågan har förenklingar av batterimodellen gjorts. Datan kring elanvändningen
som erhållits från det privata hushållet och lantbrukarna har antagits vara hos
samma elleverantör för att underlätta reflektionen kring deras resultat. Eftersom
detta kandidatarbete har skrivits hos företaget HP SolarTech, som arbetar med
solceller, innehåller all data som bearbetats den elanvändning och elproduktion från
den förnyelsebara energikällan, solen.

Som tidigare nämnts, var avgränsningar nödvändiga att göras. De lyder som följande
för modellen i denna rapport;

● Året delades upp i 2 delar, ett vinterhalvår som representeras av december
månad och ett sommarhalvår som representerades av juli månad.

● Batteriet antogs ha en verkningsgrad på 90%, där verkningsgraden är den
faktor som betecknar hur mycket el som nyttigörs i ett batteri.
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● Batteriet kan laddas upp med 0,5C av sin fulla kapacitet på en timme samt
ladda ur hela kapaciteten, 1.0C, på en timme.

● I 80% av fallen är det mer lönsamt att använda sin producerade el istället för
att sälja den in till nätet, enligt en av våra handledare på HP SolarTech.

● Batteri priset antogs vara 3000kr/kWh, enligt handledaren på HP SolarTech
samt prisets beteende under de senaste åren.

● Konsumenten laddar ej upp batteriet fullt, maximalt till 95%, och laddar aldrig
ur batteriet helt, minimalt 5%

● Ovanstående avgränsningar medför en möjlig livstid på 15 år för batteriet.

Den franske professorn Augustine Mouchot [1] skrev 1873 ”Tiden kommer då europas
industri kommer att få slut på de naturresurser som de nu kräver, så därför, kommer
människan att återgå till kraften hos vind och vatten.
Eller kommer han att vända sig till den mest kraftfulla källan till värme som sprider
sina strålar till alla? Det återstå att se”. Drygt ett sekel senare ses det tydligt att detta
påstående stämmer bra överens med verkligheten. I Sverige konkurreras kolkraft ut
av förnybara energikällor och det är bara en tidsfråga till när resten av världen följer
efter.

3. Teori

3.1 Solpaneler

En solpanel är uppbyggd av flera olika lager som visualiseras i Figur 1 nedan som är
hämtad från Trina Solar[2].

Figur 1, Strukturen i en solpanel baserad på kiesel

Ytterst sitter “Aluminium Frame” som inkapslar solpanelen och under den sitter
“Tempered Glass” som ska skydda solpanelen från diverse utomstående faktorer,
exempelvis väder. Längst underst sitter ett bakstycke som kan vara på vitt och svart.
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Helt svarta paneler går under beteckningen FB (Full Black). Mellan glaset och
cellerna finns en enkapsulant, bestående av etenvinylacetat (EVA) som är en viss
typ av plast. Denna EVA finns även mellan cellerna och bakstycket. Längst bak på
panelen sitter en kopplingslåda, där plus och minus kablarna går ut. Inne i denna
“Junction Box” sitter även bypassdioderna. Det finns ett flertal olika tekniker för
solceller varav den vanligaste är kiselbaserade solceller som även är de solceller
behandlas i denna rapport. De står för ca 95% av världsmarknaden, en anledning till
att de dominerar är på grund av priset vilket gör det till den mest kostnadseffektiva
tekniken idag.

3.2.1 Batterier

Generellt är batterier en samling av en eller flera celler vars kemiska reaktioner
skapar ett flöde av elektroner i en krets. Det finns många olika typer av batterier men
som alla har något gemensamt, att lagra energi. Alla batterier består åtminstone av
tre grundläggande komponenter. En minussida (anod,-), en positiv sida (katod,+) och
någon form av elektrolyt. Det första batteriet skapades år 1799 av Alessandro Volta3

och kallades Voltas stapel. Idag skulle man kunna anse att den enklaste typen av ett
batteri är ett så kallat “citronbatteri” och visas enligt Figur 2 nedan som är hämtad
från instructables[4].

Figur 2, mycket simpelt batteri

Ett citronbatteri enligt Figur 2 ovan visualiserar i enklaste fallet hur ett batteri
fungerar. Dock är dom inte användbara rent praktiskt, då handlar det oftast om
exempelvis litium jon- eller nickel kadmium batteri. Ett batteris livscykel beror på ett
flertal faktorer som exempelvis temperatur eller hur “hårt” man använder/laddar
batteriet.

Temperaturen är en viktig faktor i batteriets hållbarhet, prestanda, spänningskontroll
och laddning. Vid högre temperaturer rör sig molekylerna snabbare. Effekten av
temperatur och tryck på en vätska kan beskrivas i termer av kinetisk-molekylär
teori[5]. På grund av detta finns det vid högre temperaturer dramatiskt mer kemisk
aktivitet inuti ett batteri än vid lägre temperaturer. Därför är batteriets kapacitet lägre
när omgivningstemperaturen är för låg, exempelvis en batteribank som hålls
utomhus på vintern. För mesta del arbetar batterier bäst vid temperaturer kring 18-30
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grader Celcius. Alltför låga temperaturer är inte bra för batteriets prestanda. Däremot
påverkar höga temperaturer batteriets livslängd negativt.

Alla blybatterier avger väte från den negativa plattan och syre från den positiva
plattan under laddning. De ventilreglerade batterierna (VRLA) har tryckkänsliga
ventiler. Utan förmågan att bibehålla trycket i cellerna skulle väte och syre gå
förlorade i atmosfären och så småningom torka ut elektrolyten och separatorerna. Ett
batteri kan bara lagra en viss mängd elektricitet. Ju närmare det kommer att vara
fulladdat desto långsammare måste det laddas. Vilket VRLA-batteri som helst
kommer torka ut och gå sönder i förtid om det uppstår för hög överladdning.

3.2.2 Järnfosfat-batterier

LiFePO4, Litiumjärnfosfat (LFP) är en oorganisk förening med formeln LiFePO4.
Denna batterikemi är avsedd för användning i elverktyg, elektriska fordon och
solenergianläggningar. Järnfosfat-batterier har en energitäthet på 130Wh/kg, och
håller cirka 5000 cykler om laddning och urladdning sker på bästa sätt. Dessa typer
av batterier har cirka 90% verkningsgrad och cirka 5% förluster vid laddning och
urladdning. Laddningen tar dubbelt så lång tid som urladdningen(uppladdning 0.5C
och urladdning 1.0C). C Står för amperetimmar, Ah. Om ett batteri exempelvis har
100Ah kan man endast ladda upp 50 ampere på en timme samt ladda ur 100 Ah på
1 timme. Prognosen för batteriernas pris anses vara ca 3000kr/kWh inom de
närmaste 3 åren. Livstiden för denna typ av batteri är ungefär 15 år om alla dessa
förutsättningar tas till hänsyn. Priset och livstiden är inte aktuell utan är en prognos
som tagits fram av våra handledare på HP SolarTech som planerar på att jobba med
Peak Shaving inom ett par år.

3.3 Peak Shaving

Peak Shaving är en metod att jämna ut effekttoppar för elkonsumtionen och
elnätet[6]. Anledningen till att detta är intressant ur ett teknisk perspektiv är att
effekttoppar ger upphov till höga strömmar som kan skada elektroniken i hushållet,
om inte säkringen går som begränsar hur många apparater som kan vara igång
samtidigt. Peak Shaving har däremot blivit intressant p.g.a. den ekonomiska
skillnaden den kan göra för större elkonsumenter, som fabriker eller i lantbruket. I
denna rapport kommer också “ideell” Peak Shaving hänvisas till. Ideell Peak Shaving
är när mängden köpt el hålls konstant genom månaden, om mängden köpt el
överstiger den konsumerade sparas denna el i batteriet. Om mängden köpt el istället
understiger den konsumerade används den el som tidigare sparats i batteriet.

Peak Shaving kan göras på ett par olika sätt:

● Från konsumentens håll hade hen kunnat se till att inte använda för många
apparater samtidigt. Detta är vanligtvis inte möjligt då hushållets elbehov
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varierar, exempelvis används mer på eftermiddagen än på natten, vilket man
inte kan göra något åt.

● Den mer intressanta metoden, vilket är den metod som undersöktes i arbetet,
är att ha batterier som lagrar el för att sedan avlasta elnätet under
effekttopparna genom att koppla upp hushållet till batteripacket och använda
den sparade elen. Solceller genererar oftast mer energi under dagen än vad
som behövs, speciellt innan familjen kommer hem på eftermiddagen. Då kan
man, istället för att sälja den elen tillbaka in i nätet, använda denna el för att
lagra i batteriet.

Detta visualiseras enligt Figur 3 nedan som är hämtad från Emilie Stone[7].

Figur 3, bild representation av Peak Shaving

3.4.1 Elnät

Ett elnät är ett sammankopplat nätverk för för att transportera elektricitet från
tillverkaren till kunden. Ett elnät består av följande:

● Kraftverk som producerar elektriciteten, dessa är vanligen kolkraftverk,
vattenkraftverk, vindkraftverk eller solpaneler.

● Transformatorstation som transformerar spänning från hög till låg eller vise
● Transmissionslinor som transporterar elen långa sträckor.
● Distributionscenter för konsumenter vilket är det sista steget för att privat

personer och fabriker ska kunna nyttja elnätet.

3.4.2 Elmätning
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Elmätning används främst för att elproducenter vill få reda på hur mycket el en kund
förbrukar för att sedan kunna ta betalt för detta. De nya elmätarna, även kallade
smarta elmätare läser av energin, spänning nivå, ström och effektfaktor vilket gör att
man idag kan ha betydligt bättre koll på effekten man använder. Sverige håller i
dagsläget på att ställa om från huvudsäkring till smarta elmätare. Istället för att
strömmen begränsas är det nu kundens effekttopp, den månaden, som avgör priset.
I och med att elproducenterna tar betalt för effekttoppar och inte för ett genomsnitt av
effektanvändning bör dessa effekttoppar minskas.

3.4.3 Elpriser

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur elpriserna sätts. Exempelvis har varje
kraftverk finansiering, konstruktion underhåll och drift vilket bidrar till att priset inte
kan vara allt för lågt. Elöverförings- och distributionssystemen som förbinder
kraftverk med konsumenter har bygg-, drift- och underhållskostnader, som inkluderar
att reparera skador på systemen från olyckor eller extrema väderhändelser och för
att bättra cybersäkerheten. Väderförhållande kan även påverka priserna. Extrema
temperaturer kan öka efterfrågan på uppvärmning eller kylning och den resulterande
ökningen av elbehovet kan öka bränsle och elpriser. Regn och snö ger vatten till
vattenkraft, och vind kan ge billig elproduktion när vindhastigheter är gynnsamma.
Men när det är torka, konkurrerande efterfrågan på vattenresurser eller när
vindhastigheterna sjunker, kan förlusten av elproduktion från dessa källor sätta press
på andra energi-/bränslekällor och priser. Enligt EIA[8](Energy Information
Administration) är de huvudsakliga anledningarna till elpriset distribution, generering
och överföring av elektricitet. Figur 4 visar uppdelningen 2020 i USA.

Figur 4, faktorer som påverkar elpriser
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I Sverige kan man köpa och sälja el på en börs. Denna typ av börs är en elbörs och
heter Nord Pool. Nord Pool är för hela norden och det är där som elproducenter
säljer el till andra elhandelsföretag. Priserna som sätts på webbsidan utgör basen för
de priser som erbjuds till slutkunderna. Kl 13:00 varje dag erbjuds möjligheten att se
kommande dags elpriser timme för timme, alltså kan man planera sin elkonsumtion
dagen innan med tanken på elpriset.

Exempelvis elbolaget nacka energis[9] metod för att bestämma nätavgift består av
följande tre delar:

● En fast månadsavgift
● Överföringsavgifter baserade på mängden överförd energi under hög - och

låglasttid baserad på Nord Pools priser
● Effektavgift baserad på timmedelvärde av de tre högsta effekt uttagen under

en kalendermånad

Hur Nacka energi baserar sin effektavgift är genom att ta ett snittvärde av de tre
högsta uttagen under en månad. Detta medför att kunden betalat för sitt faktiska
utnyttjande av elnätets kapacitet. Dom som har lägre effekttoppar betalar mindre än
dom som har högre. På grund av detta uppmuntras och belönas dom som utgör
mindre stress på elnätet. Ett exempel på hur förbrukningen på ett dygn skulle kunna
se ut visas nedan enligt tabell 1.

Tabell 1, elförbrukningen under ett dygn

Beräkningen av den debiterade timmedeleffekt blir då medelvärdet av de tre högsta
topp effekterna som ses i tabell 1 och beräknas enligt ekvation 1 nedan.

= 8.23 kW (1)
7.54+7.92+9.24

3

3.4.4 Elkonsumtion

Elkonsumtionen ser olika ut i olika länder. Enligt IEA[10](International Energy Agency)
ser den total energikonsumtionen från olika energikällor av mänskligheten ut på
följande sätt enligt Figur 5
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Figur 5, energikonsumtionen i USA år 2017

EIA(Energy Information Administration) framställde en lista på de länder som
använde mest el totalt år 2017. Kina i topp med 23 398 000 GW*h/yr och USA på
plats 2 med 7 225 500 GW*h/yr. Anledningen till detta är att dessa länder har en
enorm industri samt en stor population. Island och Norge låg på plats 1 respektive 2
med hela 52 699 och 23 210 kWh per person och år. Finland och sverige låg på
plats 5 och 8. Anledningen till att dessa länder med relativt lite befolkning ligger så
högt upp på listan för elektrisk energianvändning per person beror på ett flertal
faktorer, Island med enbart 343 041 invånare 2021 enligt worldometer11]. En av
anledningarna till att dom toppar värden per person för elektrisk energi
användningen är på grund av de låga kostnaderna för elproduktionen tack vare ett
överflöd av förnybara energikällor(vattenkraft och geotermisk energi). Island har
även ett flertal energiintensiva industrier, såsom aluminium- och kisel produktion,
som står för en stor del av landets totala energiförbrukning. Utöver detta är även
landets kalla, mörka vintrar en bidragande faktor till den höga efterfrågan på el,
härav anledningen till varför så många nordiska länder befinner sig i topp.

Energikonsumtionen i en privat villa som har direktverkande el som uppvärmning har
en genomsnittlig energiförbrukning på cirka 25 000 kWh per år, cirka 3400 kr i
månaden enligt E:on[12]. Elpriserna är något som kommer att ändras under tidens
gång. Enligt Figur 6 nedan kan man konstatera att variationen på elpriset inte bara är
varierar år till år utan även ändras mellan månad till månad, dag till dag. Figuren är
hämtad från Energimyndigheten[13].
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Figur 6, elpriser i Sverige för åren 2015-2020

I Sverige är det vanligt att man inte betalar för den genomsnittliga elkonsumtionen
utan för en viss toppeffekt som hushållet maximalt på en och samma gång får
använda. Problemet med detta är att man sällan kommer upp i denna topp effekt då
man inte använder alla prylar på en och samma gång. Vartefter mer el konsumeras i
hushållet kan denna gräns komma att överskridas. Exempelvis om man laddar
elbilen samtidigt som ugnen är på, bastun är på, tvättmaskinen är på, någon står i
duschen och att hushållet ligger precis under gränsen till övereffekt då kan något så
enkelt som att sätta på brödrosten göra att man överskrider den tillåtna toppeffekten
och mackan kostar exempelvis 2000 kr.

4. Utförande

Innan själva undersökningen kunde genomföras behövdes en projektplanering samt
målsättning ställas upp. Detta ställdes upp med hjälp av ett GANTT-schema som
valdes för att på ett tydligt och konkret sätt visualisera och informera plan
uppsättningen för detta projekt. Schemat skapades i programmet excel och visas i
tabell 2 samt figur 7 nedan.
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Tabell 2, GANTT-schema

Figur 7, GANTT-schema

För att få den data som skulle analyseras gav HP SolarTech AB kontakter på
företaget CheckWatt som arbetar en hel del med Peak Shaving. Därifrån erhölls den
data som var relevant kring frågeställningarna. Bland annat data om lantbrukarens
köpta el, timme för timme. Företaget hjälpte också till med vilket batteri som var mest
passande för Peak Shaving(LiFePO4), med hänsyn till batteriets livslängd, in/ut ratio
och uppladdning sårbarhet. Sedan kontaktades Vattenfall och information kring hur
deras prissättningar för högförbrukande elkonsumenter sätts erhölls.

Modellen som ställdes upp för att kunna se om Peak Shaving är värt för en kund
baseras på följande parametrar;

● Månadens average elförbrukning under låglast samt höglast.
● Average effekt peak, medelvärdet av de tre högsta effekt timmars

elförbrukning i (kWh)
● Val av batteri, Livstid, in ut ratio, uppladdning/urladdning och kostnad.
● Hur mycket solenergi som förväntas ges den månaden
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● Elpriser som är satta av Nord Pool
● Säkring kostnaden

Modellen är uppsatt enligt ekvation 2 nedan.

(2)𝐾 =  𝐴𝑣𝑔𝑃𝑒𝑎𝑘 +  𝐿å𝑔𝑒𝑙 +  𝐻ö𝑔𝑒𝑙 −  𝑆å𝑙𝑑𝑒𝑙 +  𝑆ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔

I Ekvation 2 står K för kostnad, Avg Peak för average av de 3 högsta effekttoppar
under månaden, Lågel står för elpriset under låglast alltså mellan 22:00-05:59 och
Högel för elpriser under resterande timmar av dygnet. Såldel är hur mycket el som
har sålts. Säkringen är en grundkostnad för hur mycket man ska säkra bostaden för.
I formeln stoppades variablerna in för när Peak Shaving användes i
hushållet/lantbruket kontra när det inte användes och ett resultat kunde tas fram.

Undersökningen av ifall Peak Shaving var värt det eller inte gjordes i två typer av fall.
Dels för en av handledarnas data för detta projekt som skulle representera det
privata hushållens elkonsumtion med solceller på taket och även för ett lantbruk,
som givetvis använde sig av Peak Shaving.

Data från en av våra handledare togs emot i ett Excel format. Data innehöll följande
parametrar där samtliga är uttryckta i kWh;

● Köpt el
● Såld el
● Självkonsumtion
● Elproduktion

Samtliga parametrar var beskrivna i enheten kWh. Elpriset per kWh erhölls genom
Vattenfall[14], som får sin data från Nord Pool, och fördes in i ett likadant excelformat,
timme för timme. Ifrån det excel dokumentet kunde nu Avg Peak, såld el och köpt el,
både under höglast och låglast räknas fram. Avg Peak togs fram genom att ta
genomsnitten av de 3 största effekttoppar en månad. Genom att följa Ekvation 2 fås
den kostnad som handledaren hade om han inte använde sig av Peak Shaving vilket
han, för att tydliggöra, inte gjorde. Avg Peak multipliceras med 25 kr/kW då det inte
följer samma mönster som resterande köpt el.

Därefter beräknades kostnaden för handledarens elräkning om han använde sig av
ideell Peak Shaving, alltså att mängden köpt el inte varierar över dygnet och det
överskott som köps lagras i batteripacket som sedan avlastar nätet när mängden
köpt el inte räcker åt. De nya variabelvärdena lades in i ekvation 2 för att få fram
kostnaden som handledaren har när ideell Peak Shaving användes. Denna kostnad
jämfördes sedan med kostnaden utan Peak Shaving.
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Därefter undersöktes hur kostnaden hade påverkats om handledaren köpte mer el
under låglast perioden och mindre under höglast perioden. Detta prövades fram
genom att öka den mängden el som skulle köpas för att åstadkomma en ideell peak
med en viss faktor, exempelvis 1,5. Samtidigt sänktes mängden köpt el under
höglast tiden med, i detta exempel, 0,75. Detta innebar att den totala mängd köpt el
vara densamma. Däremot skulle enligt hypotes den totala kostnaden minska.

Lantbrukarens data togs från CheckWatt, vilket var i samma Excelformat som
handledarens el data. De 3 högsta effekttoppar under en månad identifierades och
sänktes med en rimlig mängd med tanke på storleken på batteriet. För att inte den
köpta elen skulle överstiga den nya peaken sågs det till att det fanns nog med tid
och kapacitet för att ladda upp batteriet innan en ytterligare peak skulle behöva
avlastas från nätet. Ett tidigare elpris som hade tagits fram, med parametrarna,
elkonumptiom, köpt el, såld el och elproduktion jämfördes med det nya priset som
togs fram efter Peak Shaving hade tillämpats för lantbrukaren. Priset för batterierna
togs också med i jämförelsen. Slutligen framfördes det om Peak Shaving var
lönsamt för lantbrukaren eller inte.

5. Resultat

5.1 För ett privat hushåll 2020

Månad Avg Peak
[kWh]

Hög
kostnad
[kr]

Låg
kostnad
[kr]

Såld [kr] Kostnad [kr]

Januari 10,0 436 189 31 841

Juli 10,3 25 30 524 -109
Tabell 3, kostnader utan Peak Shaving för hushåll
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Tabell 4, kostnader med och utan Peak Shaving för hushåll (finns även som bilaga på studium)

5.2 För ett lantbruk 2020

Månad Avg Peak
[kWh]

Kostnad innan
[kr]

Avg Peak
[kWh]

Kostnad
efter [kr]

Tjänat [kr]

December 97.2 4135 80 448 448

Juli 74 12880 50 11525 1365
Tabell 5, kostnader med och utan Peak Shaving för lantbruk 1

Månad Avg Peak
[kWh]

Kostnad innan
[kr]

Avg Peak
[kWh]

Kostnad
efter [kr]

Tjänat [kr]

December 20.96 3690 14 3263 427

Juli 13.36 560 8 409 151
Tabell 6, kostnader med och utan Peak Shaving för lantbruk 2

Figur 8, Energiförbrukningen hos lantbrukare 2 under en viss dag
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6. Diskussion

För att denna modell ska bli verklighetsanpassad är även batteriets livslängd en
viktig aspekt som inte får glömmas när det kommer till valet av batteri typ.
Batterierna är ett krav för att kunna smidigt lagra överskottet av energi
producerad/köpt. Precis som Torbjörn Johansson (chef för Vattenfall Network
Solutions Sweden), i ett pressmeddelande[15] sa; “energilagring ger snabb tillgång till
ström när kunderna behöver sänka effekttoppar eller om nätanslutningens kapacitet
är otillräcklig”. Generellt, gällande batterier är att ju “hårdare” man laddar ett batteri
desto mer slits batteriet. Med “hårdare” menas att batteriet exempelvis laddas upp
extra snabbt, undviker att batteriet laddas ur helt och laddas till 100%. Detta innebär
att ett högre kapacitetsuttag skulle leda till en minskning i batteriet livscykel. Därför
valdes det att hålla batteriet mellan 5% och 95% i kapacitet för att säkra en tillräckligt
lång livslängd för att kunna undersöka ämnet.

Andra avgränsningar som gjordes på batteriet var att batteriet kunde laddas upp
med 50% av sin fulla kapacitet på en timme och laddas ur med 100% av sin
kapacitet på en timme. Dessutom så skulle det kosta 3000kr/kWh, vilket är ett pris
som inte avviker mycket från marknadens nuvarande pris. Batteripriset för industrier
ligger nämligen på ungefär 4000 till 5000 per kWh, men antas sänkas inom de
närmsta 5 åren. Verkningsgraden antogs ligga på 90% vilket slutligen medför, om
batteriet används på samtliga sätt och har samtliga specifikationer, en livslängd på
uppskattningsvis 15 år. Detta gjorde det möjligt att lägga upp en kalkyl för att sedan
besluta om det är lönsamt att använda sig av Peak Shaving. Värt att tillägga är de
andra avgränsningarna som gjordes. Året delades nämligen upp i 2 årstider istället
för 4, vinter och sommar, där vinter representerades av december månad och
sommar av juli månad. Detta för att det var de mest extrema fallen som skulle ge oss
tillräckligt mycket information för att besvara frågeställningen. Slutligen gjordes
avgränsningen att i 80% av fallen var det mer lönsamt att använda sig av sin
producerade el än att sälja den.

Anledningen till varför Peak Shaving enbart är en möjlighet för privatpersoner eller
företag i Sverige är för att personer i Sverige har möjligheten att sälja den el som blir
över tillbaka in i nätet. Som tidigare nämnt producerar solceller oftast ett överskott på
energi under dagen. Om man inte bor i Sverige kan man då inte sälja denna
överskottsenergi. Detta gör att solceller inte är lika attraktivt i andra delar av världen
vilket i sin tur gör att Peak Shaving inte blir en möjlighet där. Däremot kommer Peak
Shaving vara ett måste om elbehovet ökar i den nuvarande takten. Om inte kommer
elnäten världen över bli överbelastade.
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I Tabell 3 och 4 är det värt att nämna att anslutningsavgiften, som alla svenska
hushåll har, inte har räknats med. Anledningen till detta är då denna avgift är
konstant vilket ej skulle påverka totala skillnaden. Detta förklarar den negativa
kostnaden under exempelvis juli månad vilket annars hade inneburit att handledaren
tjänat på att ha ett elavtal. Resultaten visar att det är lönsamt att använda sig av
ideell Peak Shaving, alltså att köpa samma mängd el hela månaden och ha batterier
som buffert när elen inte räcker till eller när den mängd köpt el överstiger
konsumerad el.

Metoden som användes när handledarens data analyserades, alltså ideell Peak
Shaving, var “någorlunda” orimlig och var en konsekvens av önskefullt tänkande. Att
köpa samma mängd el timme för timme innebär att batteriet konstant slås av och på
för att avlasta nätet, vilket för det första blir svårt rent tekniskt och inte gynnsamt för
batteriets livslängd eller verkningsgrad. Ifall ideell Peak Shaving skulle
implementeras skulle även det innebära att ett batteri med avsevärt högre kWh
kapacitet skulle behöva användas. Detta leder i sådant fall till en drastisk ökning i
startkostnad. Med detta i åtanke blev tolkningen av resultatet sådant att det inte var
värt att för detta privata hushåll att använda sig av Peak Shaving. Mer specifikt i
siffror skulle detta innebära att hen sparade 2043kr/år vilket ger drygt 30 000kr
sparande under 15 år(batteriets livslängd). - Alltså går det enkelt att konstatera att
detta sätt med ideell Peak Shaving inte är något alternativ i dagens samhälle ur ett
ekonomiskt perspektiv. Resultaten visar däremot att det skulle innebära en lägre
elräkning, vilket innebär att metoden eventuellt kan användas i en framtid där
batteriteknologin är bättre och billigare.

Istället för att använda oss av ideell Peak Shaving ändrades fokuset till att enbart
sänka de högsta effekttoppar under en månad ner till en rimlig gräns. Detta var en
rimligare idé rent praktiskt då inte ett lika stort batteri skulle behövas vilket sänkte
batteri priset avsevärt samt att det inte skulle slita på batteriet lika mycket vilket
ökade livslängden. Enbart faktorer som skulle göra det mer gynnsamt med Peak
Shaving.

Figur 9, Lantbrukar 1 (med solceller från HP SolarTech)
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Lantbrukare 1, som ses i Figur 9 ovan, hade en Avg Peak under december månad
97kWh som ses i Tabell 5. Denna peak beslutades då sänkas till 80kWh. Detta
skulle innebära att lantbrukaren sparar 448kr per månad i snitt under
sommarhalvåret och 1365kr per månad under vinterhalvåret. Totalt skulle
lantbrukaren då tjäna 10 878kr per år vilket medför att hen skulle tjäna drygt 160
000kr på att implementera detta. Ifall detta skulle realiseras behövdes ett batteri på
80kWh vilket i sin tur skulle kosta 240 000kr. Alltså är det inte värt i dagens situation
att använda sig av Peak Shaving för denna lantbrukare. Nått som är typiskt är
förstås att detta dyra batteri enbart är relevant i samma utsträckning under
sommarhalvåret. Under vinterhalvåret hade det räckt med ett batteri på drygt 60kWh
vilket hade gynnat lönsamheten på det hela. Anledningen till att detta är på grund av
att denna lantbrukare använder avsevärt mycker mer effekt på sommaren än under
vintern. Topparna är då allmänt högre och därför krävs det ett större batteripack på
sommaren som egentligen blir “onödigt” stort på vintern.

Lantbrukare 2 hade en Avg Peak under december månad på ungefär 21kWh som
ses i tabell 6 vilket ansågs vara möjligt att sänka ner till 14kWh. Då sparar
lantbrukaren 427kr per månad. Under sommarhalvåret sänktes peaken från
13,36kWh till 8kWh vilket resulterade i 151kr sparade per månad i snitt. Detta
resulterade i 3468kr som lantbrukaren sparar per år. Ett exempel visas i Figur 8 där
elförbrukningen under 15 timmar av ett dygn visas. Där kan man tyda att så fort
elförbrukningen är högre än 8kWh avlastas nätet av batteriet och så fort
elförbrukningen går under 8kWh tar nätet över igen. Den röda linjen är alltså gränsen
för när man väljer att använda nätet eller batteriet. I Figur 11 kan man se en mer
optimal elförbrukning för Peak Shaving. De två effekttopparna som visas, timme fyra,
fem och tolv, varar enbart i maximalt 2 timmar och är ett par timmar ifrån varandra.
Detta innebär att det finns tid för att ladda upp batteriet och att batterierna inte
behöver avlasta nätet under en längre tid, alltså behöver man inte lika stort (dyrt)
batteripack.
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Figur 11, exempel på optimal elförbrukning för Peak Shaving

I och med att batteriet har en livslängd på 15 år blir detta i slutändan inte heller
lönsamt. Lantbrukare 2 kommer närmast och sparar, efter 15 år, totalt 52 020kr men
köpte samtidigt batteripacket för 60 000kr. Batteripacket är helt enkelt allt för dyrt och
har för låg livslängd för avkastningen som den medför. Detta innebär dock att Peak
Shaving kan vara relevant i en framtid där batterier har en bättre verkningsgrad, är
billigare och lever längre. Värt att poängtera är att lantbruk i allmänhet använder sig
av stora startströmmar och höga effekttoppar. Enligt hur Vattenfall[16] prissätter sina
kunders elförbrukning ser det i nuläget ut på sådant sätt att alla som använder sig av
mer än 80A (vilket dessa lantbrukare gör) har samma effektabonnemang. Alltså
sparar de inte ur ett ekonomiskt perspektiv på att gå från exempelvis 90A till 80A
utan det skulle behöva ta sig ner till 79A för att göra någon skillnad vilket tyvärr är för
lågt för att vara relevant för en lantbrukare på denna skala. Denna prissättning
kommer inom en relativt snar framtid att justeras (då elnätet blir allt kraftigare som i
sin tur gör det mer kostsamt) och då med stor sannolikhet göra det ännu mer
gynnsamt med Peak Shaving i små skalor.

I dagsläget växer Uppsala mycket som stad. Denna drastiska förändring innebär
också såklart fler hushåll och därmed högre elförbrukning[17]. Uppsala planerar även
att införa en spårvagnslinje inom 15 år. Den elektriska infrastrukturen i Uppsala är
dock inte utbredd nog för att möta dessa krav på effekttoppar som oundvikligt
kommer att uppstå. Därför har Vattenfall i Uppsala skapat Sveriges största
energilager i form av batterier. Detta är en typ av Peak Shaving som i detta fall ska
hålla för Vattenfalls kunder i Uppsala och måste därför vara i stor skala. Denna typ
av forskningsprojekt kan vara en av de lösningar på hur vi inom en snar framtid kan
förebygga energi katastrofer.
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Peak Shaving är dock inte bara en lösning för att spara kostnader för elanvändare,
det kan även komma att bli relevant när Sverige övergår till helt förnybar energi i
framtiden. Då förnybar energi såsom sol och vindkraft beror på hur mycket det
faktiskt blåser samt tid på dygnet leder det till att mycket energi finns i elnätet vid
vissa tidpunkter och betydligt mindre när det inte blåser eller solen skiner. För att
energi alltid ska finnas tillgängligt kan allt fler privatpersoner vara tvungna att ha ett
batteripack hemma för att lagra energi medan den finns under timmarna det
produceras. En annan lösning är att elproducenterna själv lagrar energin som
omvandlas i stora batterilager för att sedan kunna ge energi när det faktiskt behövs
som mest. Detta är ett av de problem som uppkommer när övergången till helt
förnyelsebar energi kommer att ske, men Peak Shaving metoden kan vara en av de
lösningar som används till detta ändamål.

Mänskligheten står inför en drastisk förändring; Övergången från icke förnyelsebara
energi till förnyelsebar energi. Med icke förnyelsebar energi menas energikällor som
enbart finns i begränsade mängder eller att det tar lång tid att fylla på, exempelvis
olja, gas eller kol. Icke förnyelsebar energi skadar oftast miljön eller människors
hälsa. Både kolkraftverk och förbränningen av olja i exempelvis bilar förorenar luften.
Denna typ av luftförorening började ta plats efter den industriella revolutionen i slutet
av 1700-talet då fabriker släppte ut stora mängder gaser och farliga partiklar i
atmosfären. Det var dock inte förrän i mitten av 1900 talet som detta
uppmärksammades som ett allvarligt problem för människors hälsa. Exempelvis, år
1952 skedde något som refereras till “The great smog of London” som var en dimma
bestående av massa farliga partiklar som sägs ha tagit livet på ca 4000 människor
som ett resultat av fabrikers utsläpp enligt met office i UK[18].

NREL[19](National Renewable Energy Laboratory) skriver “more energy from the sun
falls on earth in one hour than is used by everyone in the world in one year”. Idag
använder människan även solens strålar på många olika sätt som exempelvis för att
värma hem eller ladda upp elektriska apparater. Även om man kan tro att icke
förnyelsebar energi enbart är sämre än förnybar energi har det faktiskt vissa fördelar.
Exempelvis är icke förnybar energi överlag billigare och enklare att använda i
aspekten när man konverterar en energi sort till en annan(kemisk energi till
mekanisk energi). Icke förnybar energi har även mer energi per massenhet[20].
Fördelarna med förnybar energi är exempelvis för solceller att tillförsel av solljus är
“obegränsad”. Nackdelen är att denna energi som genereras är beroende av solljus
och alltså genererar den ingen elektricitet på natten eller när det är molnigt. Det
krävs även ett stort geografiskt fotavtryck för att generera en betydande mängd
energi.

År 2019 i USA var det enbart 11% av USAs energianvändning förnyelsebar energi
enligt EIA(Energy Information Administration) [21]. Även om det ser mörkt ut just nu
kämpar världen mot ljusare tider. Enligt EIA hade USA sin högsta användning av kol
2008. Men sedan dess till år 2019 hade kol konsumtionen minskat med 39%[22],
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enligt CNN, och varit på den lägsta nivån sen 40 år tillbaka. Figur 12 nedan visar
USAs energianvändning av diverse olika energikällor mellan åren 1950-2019[21].

Figur 12, USAs energianvändning av olika energikällor mellan åren 1950-2019

Man kan utläsa att mängden förnyelsebar energi användning har ökat en del men
det är fortfarande en lång väg kvar tills dess att utvecklingen är hållbar. I Sverige där
Peak Shaving är relevant kan det kombinerat med solceller vara ett optimalt sätt i
framtiden för att få både privatpersoner och företagare att använda sig mer av
förnyelsebar energi och även själva tjäna på det.

7. Slutsats

I framtiden när olika kostnader för effektabonnemangen gällande bland annat högre
säkringar(över 80A) implementerats kan det absolut vara relevant även för en
lantbrukare att använda sig av Peak Shaving. Om det exempelvis hade varit olika
kostnader gällande säkringen för 80A och 90A hade det med stor sannolikhet varit
värt att gå från 90A till 80A men så ser inte dagens situation ut. Dock kommer inte
detta att bli relevant förrän om några år då effekt kostnaden drastiskt kommer ha
ökat.

Slutsatsen som dras kring detta resultat är att hypotesen som nämnts i inledningen
(sid.1) ej var korrekt. Peak Shaving är inte relevant för en lantbrukare utan kan
istället vara mer relevant för ett annat ändamål. Peak Shaving fungerar bäst där
effekttopparna är väldigt utspridda och endast ett par gånger per dag vilket
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visualiseras i figur 11. Ett exempel på detta är en simhall som på morgonen
använder extremt hög effekt för att värma upp simbassängen, en skola på måndag
morgon som värmer upp hela skolan eller en industri som då och då använder
maskiner som kräver hög effekt. Om några år kommer påfrestningarna på elnätet att
öka och när effekt kostnaderna blir högre per kWh än nuvarande pris kommer Peak
Shaving med störst sannolikhet vara ett relevant alternativ för att få ner kostnader.
Efter att ha analyserat datan som ligger grund för denna rapport, kan priset gällande
batteriernas kWh kapacitet beräknas till (med hjälp av Excel) att åtminstone behöva
sänkas drygt 15% per kWh för att få denna metod till att bli ekonomisk gynnsam.
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