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Abstract

Energy storage for distributed generation of photo
voltaic power

Svante W Monie

In a future situation with a large implementation of photo voltaics(PV)in the local
distribution grid one expects voltage and current related problems to occur due to
the large portion of excess electricity from the PV fed into the grid.

In  this  study  it was  concluded,  based  on  experiences  from  Germany  and  Italy, 
that  energy  storages  is assumed to be beneficial in order to address these problems.
The location of storages needs to be distributed among the low voltage grid  (400 V) 
to  be able to  reduce excess produced electricity from  PV as well as deliver peak
reducing power (“peak shaving”). This suggests that large scale techniques are not
suitable for this purpose since they will be dependent on transmission bottle necks.
The energy storages would be most efficient  if  set  up  as  a  combination  of a local
storage, at  the  end  consumer, and  an  aggregated  storage distributed within the
low voltage grid.

Techniques suggested are advanced gel-based lead-silicon  batteries for rapid power
response and fuel cell systems with separate electrolysis unit for bulk storage. Thus
the systems can divide the needed amount of energy  to  store  in  a  more  efficient 
way. This suggests that  a  business model could be  a  leasing or rental based system
where the end consumer subscribes for the technique and services.

The major benefits from the energy storage was found to be reduced power flows in
the grid (both load- and production wise) as well as reduced volatility in the system.
Furthermore the energy storage would be able to serve as back-up or black start
source (also referred to as “cold start” in case of power outages), as well as offering
filtering services for reduction of noise and harmonics.

Since the major benefits are of systemic nature the most likely actor to gain from
energy storages would be distribution system operators (DSO). Therefore the
Swedish regulations needs to be adjusted so DSO’s are allowed to, firstly, include the
costs for energy storages and, secondly, deliver energy from energy storages without
being considered as producers.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det svenska elsystemet är traditionellt uppbyggt enligt principen att kraftproducenter producerar el i ena 

änden av elnätet och distribuerar ut det via stamnätet på 400 kV. Detta transformeras sedan ned till 

regionnätens 42 – 152 kV, där vissa större industrier kan ligga som kunder, och därefter ned till lokalnätens 

10 kV och slutligen slutkunderna i lågspänningsnätet som håller 400 V in till anslutningspunkterna för 

kunderna. Nätet kan liknas vid ett floddelta som alltmer förgrenar sig och delas upp i mindre och mindre 

överföringskapaciteter. Nu står vi inför ett paradigmskifte för elnätet i och med att elproduktion har börjat 

ske i andra delar av nätet än det var byggt för. Vindkraftsproduktion exempelvis ansluts både i lokal- och 

regionnäten, medan solceller ansluts ute i lågspänningsnäten där eventuell överskottsproduktion matas in. 

I en överföring sker alltid spänningsfall längs med ledningen. För att kompensera för detta matas en viss 

överspänning ut från transformatorstationen. När överskottsel matas in på nätet från solceller motverkar 

detta spänningsfallet som uppstått, vilket i kombination med den utmatade överspänningen från 

transformatorn kan leda till att kunder riskerar få överspänning och skador på apparater i hemmet 

exempelvis. Ett sätt att hantera detta är att anpassa transformatorn till vilka spänningsförhållanden som 

råder på ledningen. Detta kräver rätt sorts mätutrustning samt installation av en tap changing transformer som 

anpassar spänningsnivån den ska transformera till genom anpassning av antalet lindningar som nyttjas i 

transformatorn. Detta är kostsamma investeringar och i viss mån även en överdimensionering som stor del 

av tiden riskerar vara overksam. Här skulle energilager kunna fylla en reell nytta som en slags 

energiackumulator som bunkrar upp energi vid överproduktion, och därmed bidra till att hålla 

spänningsnivån, samt leverera ut energi vid högkonsumtion, vilket minskar effekttoppar i nätet. 

Energilager förväntas kunna fylla flera tjänster och funktioner. Exempelvis frekvensreglering gentemot 

Svenska Kraftnät som en automatisk primärreserv. Detta förutsätter en tillräckligt stor effektkapacitet samt 

att reserven tillåts bestå av distribuerade, men samverkande, mindre enheter. Dessutom måste dessa kunna 

styras automatisk från Svenska Kraftnät och alltid hålla en garanterad lägsta energinivå.  

Ett annat användningsområde är att med hjälp av energilager kunna skjuta upp eller helt undvika en tung 

investering i nätinfrastrukturen. Nätet är dimensionerat utifrån lasttopparna som inträffar vid några få 

tillfällen under året. Större delen av året håller näten således en signifikant överkapacitet gentemot vad som 

distribueras genom dem. Om ett energilager då bidrar med en reduktion av effekttopparna så ges utrymme 

för mer överföring under kritiska tidpunkter. Detta skulle kunna användas för att vänta med en utbyggnad 

av ett nät i samband med exempelvis nybyggnationer tills det ekonomiska underlaget är fördelaktigare 

(betalande abonnenter finns). Här föreligger risker med att hamna i en situation där nätkapaciteten kan ligga 

på gränsen till underdimensionerad vilket ställer höga krav på redundans hos ett energilager.  

Andra aspekter är mer systemorienterade och handlar om att ett energilager kan användas som back-up eller 

black-start1 i ett nät och därigenom minska avbrott av elöverföringen till kunder. Alla nätägare är ålagda att 

sträva efter effektiv användning av näten och är skyldiga att leverera el av god kvalitet samt minimera avbrott 

och förluster. Detta är tjänster energilager kan bistå med, men då inga ekonomiska möjligheter ges för 

nätägare att inkludera dessa i sin verksamhetskostnad blir det en fråga om god vilja snarare än ekonomisk 

vinst ifall en nätägare skulle anlägga ett energilager. Enligt energimarknadsinspektionen räknas leverans från 

ett energilager som produktion av el och det får inte nätägare göra – de ska endast leverera redan producerad 

el. Detta är problemformuleringar som ingen i nuläget har svaren till, men måste hanteras om energilager 

ska kunna implementeras fullt ut som en reell del i det svenska kraftsystemet. 

                                                      
1 En enhet som kan utgöra en black-start resurs betyder att enheten kan starta, generera och leverera el utan behov av 
stöd från nätet. Många större elproducerande enheter behöver el till pumpar, torkar eller mekaniska delar och utan el 
från nätet kan dessa inte arbeta. En black-start-enhet kan producera tillräcklig mängd driftel så att större 
kraftproducerande enheter kan komma igång. 
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Tyskland och Italien har idag världens högsta andel el producerad från solceller i sin elproduktion. Tyskland 

hade ca 7% av sin totala elproduktion producerad från solceller under 2014 och för Italien var motsvarande 

siffra 8%. I bägge dessa länder har problem uppstått med överspänningar och bakströmmar i lokalnäten. 

Alla Tysklands regioner har tvingats använda sig av inmatningsreglerande åtgärder, vilket innebär att 

mikroproducenten kopplas bort för att undvika överspänning i nätet. I Tyskland är detta en ren förlust för 

nätägaren då denna är skyldig att ersätta mikroproudcenten för all överskottsel denne levererar oavsett om 

nätägaren kan ta emot den eller ej. I nuläget är detta inga stora belopp, men över tid riskerar detta bli en 

kostnad att räkna med. Bägge länderna anser att den kortsiktiga lösningen att hantera överskottsproduktion 

är just med inmatningsreglerande åtgärder, men de vill se permanenta lösningar som innefattar förbättrad 

överföringskapacitet och just energilager. Behovet av utbyggd överföringskapacitet har identifierats främst 

på stamnätsnivå och mellan regioner. Energilager anses fylla störst nytta inom regioner och på lokal nivå för 

att jämna ut effektflöden och, inte minst, maximera egenkonsumtionen av solcellsel. 

Tyskland har infört ett särskilt bidrag till batterier som köps för användning i kombination med en privat 

solcellsanläggning. Italien utarbetar ett lagförslag som dels stoppar vidare installationer av solceller i mättade 

delar av nätet, men även en långsiktig avgift för anslutning som baseras på nätets acceptansnivå samt 

anläggningens anpassning till detta och därigenom främja maximering av egenkonsumtion via energilagring. 

Italien och Tyskland anser bägge att lokal pumpkraft håller stor potential och bägge satsar mycket forskning 

och utveckling på detta. Tyskland har även omfattande vätgasproduktion baserat på överskottsproduktion 

från vindkraft. Italien ser bränsleceller och batterier som delar av så kallade smarta nät-lösningar, men 

kommer inte realiseras förrän på lång sikt. 

Energilagringstekniker delas in i dels vilka tjänster de kan utföra, men även vilken teknik de utnyttjar och 

inte minst vilka egenskaper tekniken har med avseende på exempelvis responstid, lagringstid, energitäthet 

och livstid eller antal cykler den kan ladda och leverera. I detta arbete har några tekniker valts ut för 

simulering och dimensionering utifrån de behov som påvisats i Tyskland och Italien. Energilagringsbehoven 

var identifierade till att fylla störst nytta i lokal- och regionnäten vilket utesluter storskaliga lösningar som 

måste förlita sig på överföringskapaciteten hos stamnät och riskerar att fysiskt hamna på ”fel sida” av de 

problematiska punkterna i nätet. För hantering av effektutjämning behövs dels en teknik som kan hantera 

snabba effektflöden och här användes batterier (två typer av Lithiumjon och en typ av avancerat blybatteri 

simulerades). För hanteringen av missmatchen mellan solcellernas produktion på sommarhalvår mot 

kundernas konsumtion på vinterhalvåret valdes tekniker som kan lagra energi utan degradering. För detta 

valdes bränslecellsystem (både med vätgas och med metanol som energibärare) samt flödesbatterier. 

Energilagren utformades till ett lokalt och ett centralt lager. Det lokala lagret bestod av batterier och ett 

bränslecellsystem som jobbade med procentuell reducering av lasttoppar månadsvis samt kontinuerlig 

reduktion av överskottsproduktion från solcellerna. Det centrala lagret utgjordes av bränslecellsystem eller 

flödesbatterier som jobbade med procentuell reducering av lasttoppar på årsbas samt kontinuerlig reduktion 

av överskottsproduktionen från solcellerna. Vidare simulerades hur en makroproducent (installerad effekt 

>1 MWp) kunde använda energilagring för att kunna leverera en jämnare producerad el. Här valdes två 

tekniker ut som dessutom kan leverera kortslutningseffekt i händelse av produktionsbortfall på nätet. Pumped 

heat electrical storage respektive ett flödesbatteri kopplat till en elmotor som drev en generator. 

Simuleringar utfördes gentemot lastprofiler för några typiska fall samt simulerade produktionsdata för en 

makroproducent. Utformningen av energilagren blir väldigt specifikt från fall till fall och det går inte att 

presentera en universell lösning mer än att utformningen bör vara baserat på ett lokalt lager (hos slutkund) 

och ett regionalt lager. Dessa bör bestå av både blybatterier (gelbaserade) med lång livslängd, god 

effektkapacitet och låg självurladdning, samt ett bränslecellsystem med metanol som energibärare för att 

minimera säkerhetsrisker och volymbehov för lagret. En tänkbar modell för att implementera energilager 

bör vara någon form av leasing eller hyravtal med aktören som driver energilagret då (1) det är en stor 

investeringskostnad för en slutkund (2) systemet optimeras genom att kombinera lokalt och centralt lager 
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(3) nyttorna ligger snarare på systemnivå än på förtjänster i abonnemangskostnad för slutkund gentemot 

nätägare respektive förtjänster i abonnemangskostnader för lokalnätägare (DSO) gentemot överliggande nät 

(transmission system operator, TSO) särskilt i fallet med makroproducent där en energibuffert endast ger 

omvandlingsförluster och uteblivna intäkter. 

Slutsatser är att energilager främst bidrar med systemförstärkande egenskaper: minskad volatilitet, 

effektivare utnyttjande av nätet då transmissionskapaciteten inte stressas med stora effektrusningar utan ges 

en jämnare effektfördelning, samt möjlighet till back-up reserv för förbättrande av SAIDA (system average 

interruption duration index) & SAIFA (system average interruption frequency index). 
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Executive summary  

Energy storages shows the ability to, primarily, contribute with system beneficial services. These are 

reductions of large peak power flows (both regarding load power as well as production peaks from PV), 

reduced volatility in the system when distributed generation is connected, and energy back-up in case of 

outages. 

This work shows that the most efficient constitution of an energy storage would be a set up where local 

storages, at the end consumer, works in combination with aggregated regional storages. The local storages 

reduce peak powers based on percentual reduction of monthly peak power whereas the aggregated storage 

reduce peak powers based on annual calculations for each end consumer. In this way the amount of needed 

energy is more evenly distributed between storages. This suggests some sort of leasing or rental system 

where the energy storage owner supplies the equipment and service towards the end consumer based on 

some sort of subscription. 

Recommended techniques for the local storage, based on the results in this study, is advanced gel based lead 

silicon—batteries, for rapid power response. For bulk storage in both the local and the aggregated storage, 

a fuel cell system with a separate electrolysis unit, (Polymer Electrolyte Membrane-kind) is recommended. 

The possibility to store the energy as methanol holds several benefits compared to hydrogen, but as of now 

the technology is not commercially available for the methanolisation part. This is a development that many 

believe is the next step for large scale long term storages, but needs further development before it is viable. 

The aspects of economical feasibility of energy storages suggests that since the major benefits are of a 

systemic nature, the most likely benefiter of there services are DSO’s themselves rather than an external 

third part. The most apparent service with possible economic gain is the deferral of reinforcements of the 

grid. This gives the conclusion that DSO’s must be allowed to include costs and usages of energy storages 

into there organisation.  
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Förkortningar och enheter 

AFC Alkaline Fuel Cell, Alkalisk bränslecell 

DG Distribuerad generation 

DoD Depth of discharge, urladdningsdjup 

DSO Distribution system operator, nätägare på distributionsnivå (lokalnät, 10 kV och 

lågspänningsnät, 400V) 

FB Flödesbatteri 

FC Fuel cell, bränslecell 

FCR-Normal Frequency Containment Reserve for Normal operation, Primärfrekvensreglering, Frekvensstyrd 

Normaldriftsreserv använd vid normaldrift (49,9 Hz <= f <= 50,1 Hz) 

FiT Feed in tariff, ersättningsnivå för inmatning av el på elnät. Oftast fastställt enligt fleråriga 

scheman. 

FMM Feed-in managment, inmatningsreglerande åtgärd 

FTR Fischer-Tropsch reaktor 

FRR-A Frequency Restoration Reserves – Automatic, Sekundära automatiska frekvensregleringen 

HT Högtemperatur 

Ik Kortslutningsström [A] 

kWp Installerad mängd effekt (peak power) 

LFP Lithiumjonbatteri av typen Lithium-järnfosfat (LiFePO4) 

NCA Lithiumjonbatteri av typen Lithium Nickel Kobolt Aluminium (LiNiCoAlO2) 

ηRT Verkningsgrad från el – till lagring – till el (round-trip) 

PEM Polymer electrolyte membrane, bränslecells- eller elektrolystyp där elektrolyten för överföring av 

laddade joner är av fast polymermembran 

PHES Pumped heat electrical storage, Termoelektrisk värmepump med reversible värmemotor 

PV Photo Voltaics, solceller 

SAIDI System average interruption duration index, index över nätägarens genomsnittliga längd på 

elavbrott 

SAIFI System average interruption frequency index, index över nätägarens genomsnittliga frekvens över 

förekomst av elavbrott 

Sk Kortslutningseffekt 

SOE/SOFC Solid oxide electrolysis/fuel cell, bränslecells- eller elektrolystyp där elektrolyten för överföring 

av laddade joner är av fast material, vanligen keramiskt 

TSO Transmission system operator, nätägare på transmissionsnivå (stamnät, 400kV) 

U Spänning [V] 

VAT Value Added Tax, motsvarande den svenska Mervärdes och Omsättningsskatten, MOMS  
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1 Inledning 

I Sverige är elnätet indelat i tre delar: stamnät, regionnät och lokalnät (se figur 1). Traditionellt sker 

kraftproduktion i nätets ena ände där det matas in och via transmissionsnätets tre delar fördelas ut likt ett 

floddelta till lägre spänningsnivåer för att slutligen nå fram till slutkonsument. På senare tid har produktion 

börjat anslutas till andra delar av överföringssystemet såsom regionnät och lokalnät. På sikt finns farhågor 

att då systemet inte är konstruerat för att hantera inmatning på dessa nivåer kan en framtida omfattande 

inmatning leda till nätrelaterade problem såsom överspänning, bakströmmar och instabilitet. Detta tros 

främst kunna bli aktuellt i lokalnätet där slutkonsumenter installerar solceller vars överskottsproduktion 

levereras ut på nätet. 

Ett sätt att hantera denna problematik skulle kunna vara energilagring. 

1.1 Problembeskrivning 

En framtida kraftig implementering av solceller (photovoltaics, PV) kan komma att bidra till komplicerade 

nätkvalitetsfrågor, effektflöden och frekvensregleringsbehov för både lokala nätägare (distribution system 

operator, DSO) och nationella (transmission system operator, TSO). Intermittent elproduktion kan uppstå 

från andra energikällor än PV, till exempel vågkraft eller vindkraft, men detta arbete fokuserar på 

hanteringen av PV då den väntas framförallt implementeras i lågspänningsdelen av distributionsnätet, men 

även i mellanspänningsdelen för mer storskalig produktion. Dessa delar av elnätet var ursprungligen inte 

utformade för att vara produktionssidan i distributionen och kan därmed väntas möta unika problem och 

lösningar. Implementering av PV i låg- och mellanspänningsdelen av distributionsnätet kan bidra med 

reaktiv effekt som minskar nätförluster (Püttgen et al., 2003), men även en spänningshöjande egenskap 

(Widén et al., 2010) vid leverans av överskottsproduktion ut på nätet. Detta kan ge variationer i utlevererad 

produktion både på driftspänningen, U, levererad energi samt kortslutningseffekten, Sk, enligt 𝑆𝑘 = √3 ∙

𝑈 ∙ 𝐼𝑘, där Ik är kortslutningsströmmen som beror av om det råder en hög- eller låglastsituation. En egenskap 

som vissa producenter av el inom distribuerad generering har är att dessa inte bidrar till nätets 

 
Figur 1: Schematisk bild över det svenska elsystemet från produktion ner till slutkonsument. 

KÄLLA: Energimarknadsinspektionen, 2016 
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kortslutningseffekt. Detta då de ansluts till distributionsnätet via ett kraftelektroniskt gränssnitt som aktivt 

begränsar strömmen i händelse av kortslutning eller fel (Elforsk, 2010). 

Studier har visat att korrelationen mellan produktionsstörning och avstånd minskar med ökat avstånd mellan 

anläggningarna både på sekund- och timnivå (Hoff et al., 2010). Denna effekt begränsas dock av storleken 

på nätägarens geografiska utbredning. Med ökad implementering ökar även risken för överbelastning av 

lokal- och regionalnät när andelen installerad PV blir stor och håller hög produktion. Ut från 

transformatorstation hålls viss överspänning som kompensation för spänningsfallet över ledningen till 

slutkonsument. Vid inmatning av överskottsel från solceller in på elnätet erhålls en spänningshöjande effekt 

vilket kan leda till överspänning om inte transformatorns utgående spänning regleras ned. Detta kräver en 

transformator med tap changer-funktion vilken kan variera lindningstalet och därmed anpassa 

transformeringen till lämpligt spänningstal. Här skulle energilager kunna utgöra ett mer kostnadseffektivt 

alternativ genom att lagra överskottsproduktion och då minimera risken för överspänning. 

Energilagringsbehovet för solcellsproducerad el kan anses variera med typen av anläggning och framförallt 

beroende på konsumtionsbehovet. Vid installation av PV blir en av de direkta följderna på lastprofilen att 

variationen mellan maximum- respektive minimumuttag av aktiv effekt från nätet ökar. Då solpanelerna 

producerar el används den direkt i hushållet varvid effektuttaget från nätet minimeras. Vissa topputtag 

minskar även om ej i lika stor utsträckning. Den största skillnaden blir en tillkommen variation i effektflödet 

in respektive ut från hushållet (se figur 2). Resultatet blir att det ojämna effektuttaget över året kvarstår och 

kompletteras med ett ojämnt effektuttag även på daglig bas. Detta leder till signifikant ökade belastningar 

på distributionsnätet på grund av effektflöden åt olika håll vid olika tider på dygnet framförallt, men även 

på året, vid en framtida kraftig utbyggnad av solpanelinstallationer i distributionsnätet.

Det finns otydligheter i dagens lagtext och regelverk kring hur en DSO får agera kring ägande och drift av 

ett energilager. I ellagen finns inget entydigt förhållningssätt till energilager utan i nuläget ligger det öppet 

för tolkning. Exempelvis i kap 1, § 4 under Definitioner, beskrivs vilka delar som avses ingå i nätverksamhet. 

Där lämnas en öppning för att inkludera energilager genom formuleringen: ”…samt annan verksamhet som 

behövs för att överföra el på det elektriska nätet.” 

 

 
Figur 2: Övre figur visar effektflödet över året in (rött) respektive ut (blått) från nätet för villa med direktverkande el och 
PV installerad utan lagring. Nedre figuren är en inzoomning av maj månad som visar att beloppet av effektvariationen 
ligger i storleksordningen 4-5kW över ett dygn. 
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Vidare fastställs i kap 3, § 9, ’Skyldighet att överföra el’, att elkvaliteten ska vara god och en 

nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen, inom rimliga kostnader, vilket handlar 

om tjänster som ett energilager kan utföra. 

En nätägare får dock enligt samma kapitel, § 1a, ’Avgränsning av nätverksamhet’, inte bedriva produktion 

av el om inte produktionen uteslutande är avsedd att täcka nätförluster eller är av tillfällig art för att täcka 

elavbrott. Lagtexten talar återigen om delar av tjänster som ett energilager kan utföra, men det lämnar inte 

tydligt utrymme för den effektreducerande funktion ett energilager kan ge. Vidare finns ingen tydlig 

formulering om ifall ett energilager får tas med i kapitalbasen under kap 5, § 7 a, ’Nätkoncessionshavarens 

intäkter från nätverksamheten’, ’Beräkning av intäktsramens storlek’, där det fastställs att då intäktsramen 

bestäms skall det tas hänsyn ”till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt 

med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet”. Detta implicerar att ett energilagers möjlighet till 

utjämning av effektflöden och därmed utnyttjande av nätet mer effektivt skulle kunna berättiga dess 

inkluderande i kapitalbasen. 

Då oklarheter råder finns affärsmodeller som talar om att en utomstående aktör skulle kunna äga, driva och 

tillhandahålla energilager som en tjänst åt DSO:er. Detta motiveras exempelvis av formuleringen i kap 3, § 

16, ’Anskaffande av el som behövs för nätverksamheten’: ”Den som har nätkoncession får inte ställa upp 

villkor som utesluter elproducenter från att tillhandahålla el som är avsedd att täcka nätförluster eller behövs 

för driften av ledningsnätet med hänvisning endast till kraftslag.” (SF, 1997). 

I rapporten avses distribuerad generation, DG, såsom produktion från solcellsinstallationer i låg- och 

mellanspänningsnäten. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete har haft syftet att, utifrån Italiens och Tysklands erfarenheter av en omfattande 

implementering av distribuerad generation, sammanställa vilka tjänster energilager kan komma att behöva 

erbjuda, var dessa bör finnas i nätstrukturen och vilka tekniker som finns att tillgå eller kan väntas bli 

tillgängliga inom en snar framtid. 

Med hjälp av lastprofiler för tre typfall samt simulerad solcellsproduktion från dessa dimensioneras 

energilager med tillgänglig och/eller kommande teknik. Ekonomisk jämförelse görs och diskussion kring 

när sådana lösningar kan vara av intresse samt vilka ekonomiska incitament som kan behövas för att 

energilagring ska bli ett reellt alternativ. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att dimensionera konceptförslag på energilager ur en DSO:s perspektiv där 

viktiga parametrar är nätstabilitet och effekttoppsreducering men även en ständig förbättring av SAIDI 

(System Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). 

1.4 Avgränsningar 

Energilagret har begränsats till att enbart använda överskottsproduktion från egenproducerad el. I 

verkligheten finns möjligheten att buffra el under lågkonsumtionstid då elen är billig och belastningen låg, 

men för att skärskåda möjligheterna/begränsningarna i lagring av överskottsproduktionen gjordes denna 

begränsning. 

Arbetet har inte modellerat energilagrets inverkan på spänningshållningen eller övertoner på nätet. 

Beräkningarna för energilagren är utförda baserade på lastprofiler och instrålningsdata för 2014 och 

Västerås.  
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2 Bakgrund och teori 

En nätägares främsta uppgifter, ålagt i ellagen, är bland annat att överföra el av god kvalitet samt utföra 

mätningar av detta. Detta ger en ständigt strävan hos nätägare att förbättra sin distribution. Två sätt att mäta 

detta på är med hjälp av SAIDI (System Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System Average 

Interruption Frequency Index) vilka definieras enligt: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
∑ 𝑈𝑖∙𝑁𝑖

𝑁𝑇
 ( 1 ) 

och 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
∑ 𝜆𝑖∙𝑁𝑖

𝑁𝑇
 ( 2 ) 

där Ui = årlig avbrottstid för plats i 

 Ni = antal kunder för plats i 

 NT = totala antalet kunder betjänade 

 λi = årligt antal avbrott 

2.1 Distribuerad generation (DG) 

Med distribuerad generation åsyftas ett paradigmskifte som håller på att ske inom infrastrukturen för 

eldistribution. Den klassiska strukturen har bestått i centraliserade stora kraftproducenter som, enligt figur 

1, matat in sin produktion på nätet som sedan har haft en envägsriktning i sin elleverans. I och med att 

privatpersoner installerat PV på sina hus har en ny typ av elproducent uppstått: mikroproducent. 

Med mikroproduktion avses inmatning av energi på elnätet som inte kräver en större mätarsäkring än 63 A 

och har en effekt av högst 43,5 kW. Dessa producenter befinner sig längst ut i distributionsnätets 

lågspänningsdel, 400 V lokalnätet. Detta är en trend som tros växa och bli av betydande storlek. Företeelsen 

benämns distribuerad generation och är av betydande storlek i både Tyskland och Italien. 

Då Italien och Tyskland bägge har en högre implementering av PV än Sverige är det av klart intresse att ta 

del av erfarenheter från dessa länder för att se hur Sverige bör möta en omfattande distribuerad generation.

2.2 Erfarenheter från implementering av DG i Italien 

Under 2014 nådde andelen el producerad från PV 8% av Italiens årliga elbehov (IEA-PVPS, 2015a) (se figur 

3). Avslutandet av stimuleringsprogrammet, Conto Energia Programme, som var motorn för 

implementering av PV i Italien, mellan 2003 och juli 2013, förväntas bromsa in nyinstallationen av PV. Den 

fortsatta utvecklingen av PV i Italien behöver, bland annat, främja självkonsumtion via energilagring (IEA-

PVPS, 2015b). En viktig drivkraft för PV har varit den goda solinstrålningen i kombination med de höga 

elpriserna i södra Italien. Då den största elkonsumtionen sker i norr, används gasturbiner i södra Italien 

vilket höjt elpriset där. Då gasturbiner fortsatt förväntas spela en viktig roll i södra Italiens elproduktion, 

tros det högre elpriset även i fortsättningen kunna vara en drivande kraft (IEA-PVPS, 2015b) (se figur 4). 

Conto Energia Programme genomfördes via fem faser där graden av feed in tariff (FiT) främst varierades, 

men viss styrning skedde även gentemot typ av anläggning och anslutningspunkt som främjades (Castello et 

al., 2012). Italiens FiT skiljer sig från andra länders genom att bestå av två delar. Dels inmatningstariff för 

producerad el, garanterat under 20 år, men även en premie för egenkonsumtion alternativt betalning för 

faktisk mängd el levererad ut på nät (Favuzza et al., 2011). Den femte Conto Energia ändrade detta till endast 

en premie baserad på graden av självkonsumtion för ett mer energieffektiviserande incitament (Di Dio et al., 

2015). 
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2.2.1 Efter Conto Energia 

I nuläget har Italiens tariffsystem ersatts med netto debitering för solceller inom lågspänningsnätet samt en 

skattereduktion på installationskostnad och en minskning av value added tax, VAT (Di Dio et al., 2015). 

På grund av kostnaderna med inmatningstarifferna för Italiens energimyndighet har det sedan årsskiftet 

2014/2015 införts avgifter för alla solcellsystem >3kW. Avgifterna varierar beroende på om anläggningen 

följer en FiT-plan (Conto Energia) eller netto debitering (pv-tech, 2015; Gazetta Ufficiale, 2014). Det 

kommer även ske retroaktiva revideringar av alla tidigare FiT-avtal för att göra likviditetsbesparingar (Hogan 

Lovells, 2014; Legance, 2014). 

Intresset för energilagringstekniker i Italien är högt, trots att teknikerna anses kostsamma, och ekonomiskt 

stöd för installering av sådana tekniker i exempelvis PV-anläggningar diskuteras (IEA-PVPS, 2015b).  

Italiens incitamentspolitik för PV har legat mellan dubbelt och tre gånger så högt jämfört med exempelvis 

Tyskland. Den stora koncentrationen av installerad PV har ägt rum i södra och sydcentrala Italien (se figur 

5), vilket är en trend som troligen kommer fortsätta. Under 2016 väntas produktionen i de södra delarna 

överskrida det maximala effektbehovet (25 GW respektive 21 GW). Överföringskapaciteten (2,3 GW) 

mellan regionerna är i dagsläget en begränsande flaskhals och denna problematik förväntas öka i takt med 

implementeringen av PV och vindkraft. Främst gäller detta mellan fastlandet och öarna Sardinien och 

Sicilien där en infrastrukturell utbyggnad behövs. En sådan satsning förväntas underlätta fördelningen på 

 
Figur 3: Uppdelning av Italiens elproduktion baserat på energislag, 2013. Total produktion uppskattad till 286 TWh. 

KÄLLA: IEA, 2015 

 
Figur 4: Balans mellan produktion och konsumtion inom Italien för 2013. 

Källa: TERNA, 2013. 
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ett nationellt plan, men inte inverka nämnvärt på lokala bortfall som kan uppstå. Här planerar Italien att 

hålla med kraftreserver av tillräcklig kapacitet för att klara produktionsbortfall. 

Kostnaden för detta kan komma att återspeglas i elpriset som redan nu ses stiga under kvällstimmarna då 

solcellerna slutar producera (Ministero dello Sviluppo Economico, 2013). Elpriset har tidigare haft två 

tydliga pristoppar, förmiddagen respektive tidig kväll, men den omfattande implementeringen av solceller 

har gett att förmiddagstoppen helt försvunnit. Kvällspriset har dock ökat som väckt misstankar om att 

termiska elproducenter söker ekonomisk kompensation för underutnyttjade dagtimmar (Cammi et al., 2012).

För att hantera framtida negativa effekter på elnätet planerar Italien olika åtgärder. Ett presumtivt arbete 

skall initieras där godkännande av nya anläggningar med intermittent elproduktion endast sker i områden 

där nätets acceptansnivå tillåter det. Denna process förväntas bli mindre dominant i takt med att andra 

åtgärder införs. På kort sikt planeras förbättrad övervakning och inmatningsreglering för att minimera risken 

för överspänning. På medellång sikt planeras satsningar på förstärkt överföringskapacitet mellan regionerna 

och på lång sikt vill Italien utveckla konceptet smarta nät vilket de ser går hand i hand med energilagring. 

Energilagringstekniken som man vill satsa på är batterier, men även småskalig pumpkraft anses intressant 

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2013). 

2010 svarade pumpkraften i Italien för en produktion på 3,3 TWh och i nuläget har Terna, Italiens 

stamnätsägare (TSO), rätt att bygga pumpkraft, men inte äga densamme. Däremot har de tillåtelse att bygga 

och äga batterilager (Cammi et al., 2012). 

 
Figur 5: Fördelning av förnyelsebara energislag i Italien 2011. Gult = PV, Grått = Vind, Blått = Vattenkraft, Brunt = 
Bioenergi, Orange = Geotermisk energi. 

Källa: GSE, 2011. 
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En strävan på medel till lång sikt är att implementera en väl kalibrerad och stabil kapacitetsbaserad 

betalningsmekanism som komplement till den efterbalanserande intra-dagshandeln. Tanken är att 

anläggningens produktionskapacitet relateras till distributionens överföringskapacitet och mättnadsgrad av 

intermittent elproduktion som mått på anläggningens lämplighet. Detta ska främja att producenter håller 

med lämpliga reserver/energilager. 

Italien ser den elektrokemiska lagringstekniken som alltför omogen för storskaliga satsningar under de 

kommande 2-3 åren. Därför vill de satsa på utveckling av tekniken då den anses vara en nyckel till ett robust 

elsystem i framtiden där alltmer termisk elgenerering fasas ut. Med det följer en förväntan på nära en 

fördubbling av elektrifierande åtgärder (värme, kyla och transporter) vilket gör att redan idag ska satsningar 

på framkantsteknologi med siktet inställt på elektrifierande teknologi premieras (Ministero dello Sviluppo 

Economico, 2013). Reglerkraftbehovet förväntas öka särskilt då hälften av Italiens gaskraftverk idag utgörs 

av kraft- och värmegenererande gasturbiner med en relativt lång omställningstid (ca 30min) vilket gör dessa 

olämpliga som regleringskraft gentemot PV och vind (Cammi et al., 2012; Balling L. 2011). 

2.2.2 Slutsatser dragna från Italiens erfarenheter 

Italien har noterat att behov till inmatningsreglering snart kommer infinna sig för att undvika bakströmmar 

och överspänning i distributionen. Detta är en kortsiktig lösning och något de vill arbeta bort. Småskalig 

pumpkraft och batterier ses som de två huvudsakliga energilagringsteknikerna. Dessa är lösningar som är 

avsedda att placeras centralt i distributionsnätet. En insikt hos Italien är att premiera elektrifierande insatser 

(ex.v. värmepumpar eller elbilar) vilket kan utgöra möjlig bas för energilagrande funktioner. Med hjälp av 

värmepump kan uppvärmning utföras utifrån en värmekälla som laddas under överproduktionstimmar. Via 

bränsleceller kan energilagring göras under överproduktion för uppladdning av elbil under kväll/natt. 

Redan i dagsläget premieras självkonsumtion via Feed in Premie snarar än feed in tariff. Detta är ett effektivt 

sätt att minska överkapaciteten i den distribuerade PV:n. 

2.3 Erfarenheter från implementering av DG i Tyskland  

2010 påbörjades Tysklands ”Energiewende” genom regeringens deklarerande av det tyska energikonceptet 

Erneubare Energien Gesetz, EEG. Denna utstakade väg förstärktes ytterligare i och med beslutet 2011 att 

avveckla kärnkraftsproduktionen till 2022. I målbeskrivningen är det fastställt att förnyelsebara energislag 

skall utgöra majoritetsbidraget till den totala energimixen 80% 2050. (IEA-PVSP, 2014). Under 2014 nådde 

andelen el producerad från PV nära 7% av Tysklands årliga elbehov (se figur 6). Av dessa utgjorde ca 2 % 

egenkonsumtion och 5 % matades ut på elnätet (IEA-PVPS, 2015a). Vid utgången av 2015 hade Tyskland 

solceller installerade till en effekt 40 GW och målsättningen för EEG är totalt 52 GW installerad effekt. 

 
Figur 6: Tysklands elproduktion baserat på energislag, 2014. Total produktion uppskattad till 610 TWh, 2013. 

Källa: iea-PVPS, 2014. 
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Implementeringen av EEG och integreringen i nätdistributionen övervakas av Federal Ministry for 

Economic Affairs and Energy (BMWi) (IEA-PVPS, 2014; Fraunhofer, 2016). 

2014 introducerades 25 miljoner € för att stimulera installeringen av lokala fasta energilager i anslutning till 

små solcellsystem (<30kWp) (IEA-PVPS, 2014). Kritiker anser detta spela föga roll i det större elsystemet 

då dessa distribuerade energilager anses för små för att kunna fylla någon funktion vid större 

produktionsbortfall, även om de är uppkopplade mot nätet, utan det krävs andra kvantiteter och tekniker 

(Hockenos, 2014). 

Mängden oanvänd el orsakad av inmatningsreglering uppgick under 2013 till 555 GWh (knappt 1 ‰ av 

totala elkonsumtionen), vilket var en signifikant ökning från föregående år (ca 44%) (se figur 7). Majoriteten 

av denna bortreglerade el härrörde från vindkraft (86,6%). I 30% av fallen låg orsaken i bristande 

överföringskapacitet i transmissionsnätet medan det i de resterande 70% orsakades av bristande 

överföringskapacitet i distributionsnäten. Alla regioner i Tyskland har behövt ta till inmatningsreglering även 

om regionerna i norra Tyskland stått för 95% av fallen (Bundesnetzagentur, 2014).  

Bundesnetzagentur och Tysklands fyra TSO:er har tagit fram omfattande planer på förstärkning av 

transmissionsnätet, framförallt förbättrad överföringskapaciteten i nord/sydlig riktning. Här innefattas fyra 

likspänningsledningar för direktöverföring från norr till syd samt ett flertal växelspänningslinjer för att 

avhjälpa mer regionala flaskhalsar (Bundesnetzagentur, 2014). 

Från 2012 har det funnits som valmöjlighet att sälja elen direkt istället för egenkonsumtion och därigenom 

erhålla ett marknadspremium. Under 2013 steg andelen direktsåld el och i och med EEG 2014 blev detta 

förfarande inskrivet som standard för alla nya anläggningar vilket bidrar till att öka volatiliteten i näten 

(Bundesnetzagentur, 2014). 

Enligt Energy Act (EnWG) och EEG är Tysklands DSO:er skyldiga att optimera, förstärka och utöka sina 

nät med den modernaste tekniken utan förseningar för att kunna garantera inmatning, överföring och 

distribuering av el. Den kraftiga tillväxten av förnyelsebara energislag utgör här en omfattande utmaning för 

DSO:erna särskilt då dessa är skyldiga att tillåta inmatning av producerad el från dessa energislag oavsett 

aktuellt näts faktiska kapacitet. Strategierna varierar mellan aktörerna, men gemensamt, utöver 

förstärkande/utökande åtgärder för överföringskapaciteten, är en ökad utveckling av åtgärder som främjar 

smarta nät-lösningar vilket förbättrar anpassning av tillgång och efterfrågan över tid. Främsta åtgärderna 

under 2014 var utökad kapacitet hos transformatorer och konduktorbankar men även installering av 

mätteknik och spänningsregulatorer samt kablifiering av luftledning (Bundesnetzagentur, 2014).

 
Figur 7: Oanvänd el i Tyskland orsakad av inmatningsreglerande åtgärder (FMM). Siffror gäller 2014 i GWh. 

Källa: Bundesnetzagentur, 2014 
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DSO:er har möjlighet till inmatningsreglering även om producenten är en högprioriterad förnyelsebar 

energiproducent. Detta skall ha föregåtts av att alla andra möjligheter är uttömda. Vid inmatningsreglering 

blir DSO:n ersättningsskyldig till den bortreglerade producenten samt tvungen att utföra nätförstärkande 

åtgärder. Totalt har två TSO:er och 17 DSO:er nyttjat inmatningsreglerande-åtgärder under 2013 

(Bundesnetzagentur, 2014). 

Från 2011 gäller ett samarbetsavtal mellan TSO:erna i form av ett nätkontrollschema. Detta syftar främst 

till mer ekonomiskt och effektivt nyttjande av primär- och sekundärreserverna, men innebär även att 

balanshandeln på intraday-börsen öppnades upp för aktörer som erbjöd avbrytbar konsumtion eller 

energilagringsteknik. Antalet korrigerande aktiviteter på intraday-handeln dubblerades under 2013 jämfört 

med 2012. Orsaken var den ökade mängden fluktuerande inmatning från förnyelsebara energislag. Dessa 

ändrade produktionsmönster återspeglades även i kraftigt fluktuerande minutreserver där totalvolymen 

ökade något, men framförallt frekvensen i behovet. Under 2014 sågs en fortsatt ökande trend inom antalet 

aktörer som erbjöd minutreserver, även sekundära reserver, vilket tyder på att Tyskland skapat en attraktiv 

marknad för dessa tjänster (Bundesnetzagentur, 2014). 

2.3.1 Slutsatser dragna från Tysklands erfarenheter 

I alla regioner av Tyskland har man tidvis stängt ned elproduktionen från solceller. Detta ger att en 

utbyggnad/förstärkning av distributions- och transmissionsnät måste ta i beräkningen de framtida 

målsättningarna för förnyelsebar energiutbyggnad. Samtidigt indikerar dessa problem ett behov av mer 

lokalt placerad energilager/buffertar som skulle minimera negativa effekter på nätets flaskhalsar. Nationella 

storskaliga energilagringstekniker såsom pumpkraft och/eller lagring av komprimerad luft skulle troligen 

mest bidra till mer outnyttjad energi från Tysklands norra delar vid stora lastsituationer i södra Tyskland. 

Genom att öppna upp intraday-handeln för aktörer som erbjuder avbrytbar konsumtion samt energilagring 

har Tyskland påbörjat en intressant metod för balansering av oplanerade fluktuationer. Det är i nuläget svårt 

att säga hur effektivt detta kan komma att bli. 

I och med att mikroproducenter i Tyskland givits valmöjligheten, samt från och med 2014 blivit skyldiga, 

till direktförsäljning av producerad el, kommer en trolig utveckling vara en större belastning på 

överföringskapaciteterna i distributionsnäten. 

Det satsas mycket medel i Tyskland på utveckling av energilagringstekniker. 2013 öppnade en elektrolys-

enhet i Falkenhagen där vätgas ska användas för att driva en gasturbin på 2 MW. Överskottsel från vindkraft 

används för spjälkningsprocessen. En liknande anläggning har även installerats i Werite på 6 MW som 

reservanläggning till biltillverkaren Audi (Saini et al., 2014).

2.4 Prioriterade tekniker utifrån erfarenheter från 

Italien och Tyskland 

Energilagringstekniker som kan: 

- främja kortslutningseffekten för det stora elsystemet. 

- minimera riskerna för överbelastning inom regionala distributionsnät 

- balansera ut behovet av inmatningsreglerande åtgärder (FMM) 

- energibesparande åtgärder i form av avbrytbara konsumenter via smarta nät. 

Detta betyder att energilager kommer behövas lokalt för egenkonsumtion som kan skifta 

produktionspeaken för PV från lågkonsumtion till högkonsumtion hos privatkonsument samt därmed 

frigöra utrymme för annan intermittent förnyelsebar elproduktion, men även centralt inom 

distributionsnätet som kan balansera effektdifferenser vid produktionsbortfall. Den förra är av mindre 

kapacitet och den senare av betydande storlek. Energilagring i distributionsnätet kommer även behöva 

uppfylla olika tidsperspektiv: minut upp till timmar och även dagar eller säsong.  
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3 Tekniker för lagring av energi 

Tekniker för energilagring kan sorteras enligt olika principer. Graden av mognad för tekniken, fysikalisk 

mekanism bakom tekniken, responstid, lagringstid et cetera. I figur 8 redovisas lagringstekniker utifrån 

fysikalisk mekanism och figur 9 (sid 11) ger en översikt över teknikernas lämplighet för olika typer av 

användningsområde. I tabell 1 (sid 12) återkopplas användningsområdena från figur 9 (de gråtonade fälten 

överst) i sista kolumnen. Tabellen ger en översikt över hur användningsområdena kopplas mot tjänster 

energilagren kan utföra gentemot olika intressenter i energisystemet: nätägare, systemansvariga, och 

slutkonsumenter. 

I Bilaga 1: Tekniker För Energilagring, redovisas en utförligare genomgång av olika tillgängliga och 

kommande tekniker. Här nedan följer en kortare sammanfattning av olika teknikers viktigaste för- och 

nackdelar. Under Material och metod förs sedan en diskussion kring vilka lagringstekniker som är mest 

lämpade för aktuell studie samt slutsats med val av lagringstekniker. 

3.1 Termiska 

3.1.1 Fasomvandlingar (salt, is, och värmelager) 

Smältsalt kan användas för ellagring inom exempelvis koncentrerad solkraft, men övriga tekniker lagrar i 

värme eller kyla vilket inte berörs i detta arbete. Detta är dock ett väsentligt energibehov i Sverige och kan 

hålla stor potential, men faller utanför detta arbete. 

3.1.2 Ackumulatortank 

Fördelar: 

En ackumulatortank kan bidra till att balansera elbehovet för uppvärmning av radiator- och tappvarmvatten 

hos kunder med direktverkande el. Lasttoppar kan minskas då den lagrade energin i ackumulatortanken kan 

nyttjas istället. Ökad systemverkningsgrad kan erhållas vid integrerade kraftvärmelösningar exempelvis 

genom integrering med en bränslecell eller mikrokraftvärmeverk. Möjlighet finns att installera värmepump 

mot ackumulatortank för uppgradering av värmet till radiatorkrets. 

 
Figur 8: Schematisk indelning av olika energilagringstekniker. 
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Nackdelar: 

Främst relevant för kunder med direktverkande el i detta arbete då överskottsproduktion av el studeras, 

men tekniken är relevant för samtliga brukare av värme. Det krävs hög energiklass på ackumulatortanken  

för att inte drabbas av stora förluster. Utbytet begränsas av den låga solinstrålningen under vinterhalvåret 

och kan kräva opraktiskt stor volym på tank. 

3.1.3 Termoelektrisk värmepump (Pumped Heat Electrical Storage, PHES) 

Fördelar: 

Kan användas som fristående lösning och har inga specifika krav på geologiska förutsättningar eller 

krafttekniska infrastrukturer. Tekniken använder vedertagen värmepumpsteknologi och använder inga 

ovanliga eller sällsynta råvaror. Värmelagringen görs i mineralkross (finkrossat gråberg) och energibärare i 

systemet utgörs av Argongas. Teknologin har lång livstid och låg relativ kostnad samt kan leverera 

kortslutningseffekt. Responstiden ligger inom sekundrar och uppåt. 

Nackdelar: 

I nuläget håller systemen en begränsad urladdningstid (ca 8h), men kan kombineras till större enheter genom 

parallella system. Detta blir dock utrymmeskrävande då det håller låg specifik energidensitet (ca 50 

kWh/m3). Lagringsförluster är ca 1% per dygn. 

3.1.4 Flytande luft (Liquid Air Energy Storage, LAES) 

Fördelar:

Tekniken har möjlighet till långtidslagring med små förluster. Flytande luft håller även en hög energidensitet 

vilket gör att lagringen inte är alltför utrymmeskrävande. Tekniken använder etablerade komponenter med 

lång livslängd och har således låg teknologisk risk. Lagring av luften sker vid atmosfärstryck. 

 
Figur 9: Schematisk presentation av olika energilagringsteknikers tillämpningsområden. 
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Tabell 1: Tjänster olika användningsområden för energilager kan utföra gentemot respektive intressent (jmf m figur 9). 

Tj
än

st
e

r 
fö

r 
TS

O
 /

 D
SO

 

Lågprisbunkring 
Vid lägre pris på el (ex.v. nattetid) kan el lagras och 
under högpristid (dagtid) säljas och genererar 
mervärde. 

Tidsförskjutning 

Lastmatchning 
Skillnaden mellan planerad produktion och faktisk 
produktion kontra faktisk förbrukning kan matchas 
med hjälp av energilager. 

Lokal 
energioptimering 

Frekvensreglering 

Direkt och automatisk respons från kraftproduktion 
på variationer i nätets frekvens. Regleringen syftar 
till att i varje stund hålla matchning mellan 
produktion och konsumtion för att undvika 
frekvensvariationer som kan leda till 
systeminstabilitet. 

Elkvalitet & 
systemstabilitet 

Momentan/Ej 
momentan 
kraftreserv 

Momentan kraftreserv är sådan som vid ett oväntat 
produktionsbortfall dirket kan börja producera (även 
Spin Reserve). Ej momentan kraftreserv är kraftslag 
som kan svara inom ett kortare tidsspann, men ej 
momentant (även Non-Spin Reserves) 

Reservkraft & UPS 

Spänningsreglering 

Spänningsreglering tillser att spänningen på 
kraftnätet hålls inom angivna max- och minvärden 
för att garantera att både aktivt och reaktivt 
producerad effekt matchar efterfrågan.  

Elkvalitet & 
systemstabilitet 

Black start 
I händelse av omfattande strömavbrott behövs 
system för att återställa produktionen och åter 
strömsätta nätet. 

Reservkraft & UPS 

N
ät

ve
rk

st
jä

n
st

e
r 

Resursanpassning 
Genom lagring kan effekttoppar mötas istället för att 
använda ex.v. gasturbiner. 

Lokal 
energioptimering 

Distribution: 
Uppskov 

Senareläggning, minskad omfattning, eller helt 
avhjälpt investering i distributionsnätets 
infrastruktur för att möta väntade lastökningar på 
delar av nätet. 

Skjuta upp T&D 
investeringar 

Transmission: 
Flaskhalsar 

Genom utnyttjande av energilager nedströms om 
flaskhalsar kan transmissionsnätet avlastas under 
perioder av höglast. 

Skjuta upp T&D 
investeringar 

Transmission: 
Uppskov 

Senareläggning, minskad omfattning, eller helt 
avhjälpt investering i distributionsnätets 
infrastruktur för att möta väntade lastökningar på 
delar av nätet. 

Skjuta upp T&D 
investeringar 

K
o

n
su

m
e

n
tt

jä
n

st
e

r 

Tidsanpassad 
konsumtion 

Genom att minimerar behovet av att köpa el under 
tider av hög last på nätet, då priset är högre, genom 
att bunkra el i ett lager under lågpristider, kan både 
effekttoppar och kundens elräkning reduceras. 

Tidsförskjutning 

Ökad 
självkonsumtion från 
PV-el 

Möjlighet att kapa toppar på producerad PV-el 
genom energilagring för att användas av 
konsumenten själv. 

Tidsförskjutning 

Lägre effekttarriff 

Genom energilagring kan en lägre toppeffekt hållas 
genom att energilagret levererar el vid en given 
lastnivå. Konsumenten kan härmed hålla sig till en 
lägre effekttariff. 

Lokal 
energioptimering 

Reservkraft 
Vid strömavbrott kan ett energilager utgöra 
reservkraft inom flera storleksordningar: 
sekundrespons (elkvalitet) eller back-up för hushåll. 

Reservkraft & UPS 
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Nackdelar: 

Även fast energitätheten är hög erhålls endast en begränsad urladdningstid på uppemot 12h. Tekniken 

används som komplement till gasturbiner och håller en medelhög relativ kostnad. 

3.2 Elektriska 

3.2.1 Supraledare (Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES) 

Fördelar: 

Supraledare har möjlighet till att leverera höga effekter med momentan respons. Verkningsgraden från el-

lager-el är hög, 90 – 95%, och systemen erbjuder fullt urladdningsdjup. Livslängden är lång med försumbar 

degradering av kapaciteten. 

Nackdelar: 

Tekniken är dyr och utrymmeskrävande då den har låg energidensitet. Urladdningstiden är mindre än 12 

sekunder och lagringstiden är inom spannet minuter till timmar. Tekniken dras även med omfattande 

förluster i form av självurladdning (ca 15%). 

3.2.2 Kondensatorbank 

Fördelar: 

Under 60- och 70-talen utvecklades tekniken till superkondensatorer. Dessa erbjuder lång livstid och håller 

en hög verkningsgrad, upp mot 98% (el-lager-el). De klarar fullt urladdningsdjup och kan utföra obegränsat 

antal ur- och uppladdningscykler. 

Nackdelar: 

Det är en dyr teknik och den dras med stora förluster (20 – 40%) på grund av självurladdning. Lagringstiden 

är uppemot timmen och urladdningstiden endast några minuter. På grund av låg energitäthet blir stora 

kapaciteter snabbt voluminösa. 

3.3 Kemiska 

3.3.1 Vätgas 

Fördelar: 

Vätgas är en energibärare som erbjuder långtidslagring utan degradering av energiinnehållet. 

Urladdningsdjup för bränslecellsystem är 90% och systemen håller låg specifik energikostnad då elektrolys 

av vatten utförs med gratis överskottsel från vind eller sol. Vissa förluster sker vid komprimering av gasen, 

men dessa är mycket små (mindre än pumpkraft). 

Nackdelar: 

Tekniken är dyr och erbjuder en låg ηRT,   ̴ 50%. Vätgasen måste lagras trycksatt samt är en högexplosiv gas. 

3.3.2 Metanol 

Fördelar: 

Metanol är en energibärare som erbjuder långtidslagring utan degradering av energiinnehållet. 

Urladdningsdjup för bränslecellsystem är 90% och systemen håller låg specifik energikostnad då elektrolys 

av vatten utförs med gratis överskottsel från vind eller sol. Vissa förluster sker vid komprimering av gasen, 

men dessa är mycket små (mindre än pumpkraft). Metanol är flytande vid atmosfärstryck vilket gör den 

enkel att lagra. 
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Nackdelar: 

Tekniken är dyr och erbjuder en låg ηRT,   ̴ 50%. Det krävs ett extra omvandlingssteg till/från metanol för 

att kunna utnyttja bränsleceller med högre verkningsgrad (bränsleceller för direkt metanolanvändning har 

låga verkningsgrader, endast 20-40%). 

3.4 Mekaniska 

3.4.1 Pumpkraft 

Fördelar: 

Pumpkraft utnyttjar vedertagen och beprövad teknik från traditionell vattenkraft och kan erbjuda hög 

kapacitet till en låg relativ kostnad. Långtidslagring är möjlig liksom lång urladdningstid. Verkningsgraden, 

ηRT är upp mot 80% och urladdningsdjupet kan uppgå till  ̴ 95%. 

Nackdelar: 

Specifika geologiska krav såsom höjdskillnader behövs. Anläggningen utgörs av dyr installationskostnad och 

stora ingrepp i natur. Pumpkraft kräver kontinuerligt underhåll. 

3.4.2 Komprimerad luft (Compressed Air Energy Storage, CAES, AA-CAES 

& Isoterm CAES) 

Fördelar: 

Tekniken kan utformas till att erbjuda hög kapacitet och har en låg relativ kostnad. Lagringstekniken har 

små förluster. Småskaliga ovanjordsystem har fullt urladdningsdjup. Storskaliga system med underjordiska 

lagringsutrymmen kan erbjuda effektkapaciteter uppemot 400 MW och en kontinuerlig urladdning med 

maxeffekt på 8 h upp till 26 h urladdning med lägre kontinuerlig effekt. 

Nackdelar: 

För storskaliga system kräver lagringstekniken geologiska formationer såsom saltgrottor vilka är inerta med 

luften. För utvinning av el krävs tillgång till gasturbin. Urladdningsdjupet för storskaliga system är endast 55 

– 70% och verkningsgraden, ηRT, varierar mellan 42 – 50%, beroende på hur den expanderade luften värms 

upp. 

3.4.3 Svänghjul 

Fördelar: 

Tekniken har momentan svarstid och möjlighet till fullständig urladdning utan negativ inverkan på dess 

prestanda över tid. Uppskattat antal cykler ligger över 100 000. Svänghjul har väldigt låg drifts- och 

underhållskostnad och små förluster. Verkningsgraden, ηRT, är hög, upp mot 95%. 

Nackdelar: 

Det är en relativt hög investeringskostnad och lagringstiden sträcker sig endast från minuter upp till några 

timmar. Energidensiteten är låg vilket gör tekniken skrymmande och självurladdningen ger stora förluster. 

3.5 Elektrokemiska 

3.5.1 Blysyra-batterier 

Fördelar: 

Blybatterier tillhör den mest kommersiellt etablerade uppladdningsbara teknologin på marknaden. De håller 

en låg kostnad, och nya, mer avancerade versioner av blybatterier når 2 800 livscykler med en livslängd på 

ca 50 år vid ett urladdningsdjup av 50%.  Förlusterna är måttliga, generellt 5% per månad, och 

verkningsgraden, ηRT, ligger mellan 75-90%. Blybatterier kan leverera höga effekter under kort tid. 
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Nackdelar: 

Energidensiteten är endast ca 50 Wh/kg vilket bidrar till enheternas stora vikt som snabbt ger ohanterliga 

system. Blybatteriers livslängd begränsas vid djupa urladdningar och de har en långsammare 

uppladdningshastighet än många andra batterityper. Äldre typer av blybatterier krävde kontinuerligt 

underhåll. Bly är även toxiskt för ekosystem. 

3.5.2 Flödesbatterier 

Fördelar: 

Flödesbatterier har snabb reaktionstid och möjligheten att lagra stora mängder energi. Effekt- och 

energikapacitet är separata delar där effekten styrs av antal celler samt storlek på elektroderna i det 

jonutbytande membranet. Energikapaciteten styrs istället av koncentration samt mängd av elektrolyt. 

Elektrolyten erbjuder långtidslagring utan degradering eller självurladdningsförluster. Livslängden ligger på 

15 – 25 år vid 100% urladdningsdjup och mer än 10 000 cykler. Verkningsgraden, ηRT, ligger upp mot  ̴ 

85%. 

Nackdelar: 

Systemet utgörs av elektrolyter i flytande form, lagrade i separata tankar. Den låga energidensiteten, 50 – 75 

kWh/m3, kräver stora tankvolymer vilket blir en begränsande faktor för mängd energi systeme kan leverera. 

Vissa flödesbatterisystem använder giftiga elektrolyter (brom exempelvis). 

3.5.3 Natrium/Svavel-batterier 

Fördelar: 

En kommersiellt tillgänglig teknik. Verkningsgraden, ηRT, ligger upp mot  ̴ 90%. Livslängd ligger runt 12-20 

år med 4 500 cykler vid 90% urladdningsdjup. Tekniken har momentan responstid och hög energitäthet 

(150 – 240 kWh/m3). Effekt- och energikapaciteterna är oberoende av varandra då elektrolyterna är flytande 

som leds genom den jonutbytande cellen där el alstras. 

Nackdelar: 

Natrium-svavel batterier har hög arbetstemperatur (300 – 350°C). Elektrolyterna natrium och svavel hålls i 

flytande form i två separata tankar vilket blir skrymmande och natrium har korrosiva egenskaper. Systemen 

håller relativt höga förluster, ̴ 20%. 

3.5.4 Lithiumjon-batterier 

Fördelar: 

Lithiumjonbatterier har hög energidensitet (80 – 200 Wh/kg), vilket gör de lämpliga för användning där 

utrymme är bristvara. Verkningsgraden, ηRT, är hög (upp mot 98%). De senaste årens trender pekar på 

snabbt minskade kostnader. 

Nackdelar: 

Lithiumjonbatterier är begränsade i sin momentana effektkapacitet. Även med en fallande pristrend är 

batterierna fortfarande dyra. På grund av den höga energitätheten kan överhettning ske, vilket i kombination 

med lithiums brännbarhet samt innehåll av syre innebär risk för självantändning. Batteritypen håller en hög 

självurladdning (5% första 24h sedan 3% per månad). Cykelkapacitet varierar mellan olika lithiumtyper (fr 

300 - 25 000). 
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4 Material och metoder 

Under 4.1 Energilagrinstekniker använda i simuleringarna, förs ett resonemang om vilka tekniker som valts 

och motivering till detta. Det redogörs för vilka antaganden och beräkningsmetoder som legat till grund för 

simuleringarna av lokal och centrallagrens tekniker under 4.1.1 Korttidslagring/Effektlagring respektive 

4.1.2 Bulk/Långtidslagring. Typ av solceller och indata till dessa som användes i simuleringen redovisas i 

4.2 Solceller samt även hur mängd installerad effekt bestämdes genom 4.4 Fastighetsytor. Under 4.5 

Lastprofiler redogörs för vilka typer av lastprofiler som använts och i stycke 4.6 Scenarier för modellering, 

lite kortfattat om varför dessa är relevanta för Mälarenergi. Avsnitt 4.6 Beräkningsmodellen redogör för 

prioriteringsordningar och struktur i det programmerade simuleringsverktyget. 4.6.1 Varaktighetsdiagram 

går mer i detalj in på den grundläggande huvudprincipen för resonemanget bakom koden. 

4.1 Energilagringstekniker använda i simuleringarna 

Erfarenheterna från Italien och Tyskland pekade på vikten av att minska effekttoppar för att därigenom 

kunna höja acceptansgränsen i distributionsnäten för distribuerad produktion. I figur 10 kan ses att 

effekttoppar inträffar dels som lasttoppar under vinterhalvår, då solceller producerar lite, samt som 

produktionstoppar under sommaren, då vi har låg elkonsumtion. Detta förstärks ytterligare i regionnäten 

där huvudsaklig last utgörs av hushåll. En annan erfarenhet från Italien och Tyskland är vikten av att öka 

självkonsumtionen av egenproducerad solcellsel. För att förena dessa erfarenheter valdes 

energilagringstekniker ut som dels kan bulklagra energi för kapning av effekttoppar under produktion och 

leverera densamme som lasttoppsreducering under högkonsumtion, men även effektlager som kan gå in 

och leverera/ladda snabb effekt. 

4.1.1 Korttidslagring / Effektlagring  

Kortslutningseffekt 

För makroproducent valdes en energilagringsteknik som kan leverera kortslutningseffekt direkt. Flera 

energilagringstekniker kan leverera kortslutningseffekt, men kommer då som komplement till exempelvis 

ett befintligt kraftverk med gasturbiner där man kan utnyttja komprimerad luft som utblandning i naturgasen 

eller geografiska krav såsom höjdskillnader för pumpkraft. Andra tekniker ger likström och måste gå via en 

växelriktare först vilket gör att de är de facto separerade från nätet och svänger inte med i systemet med 

egen roterande massa. Detta kan hanteras genom att låta elektrokemiska lager driva en elektrisk motor som 

i sin tur driver en generator och därmed erhåller svängmassa, men med det kommer flera omvandlingssteg 

vilket i slutänden ger onödiga förluster. Anta ett idealt NCA-batteri med η 90% (tabell 2) tillsammans med 

 
Figur 10: Normaliserad elkonsumtion för elområde 3 (2014) jämfört med normaliserad solinstrålning för Västerås (2014) 
(Nordpoolspot, 2016; STRÅNG, 2016). 
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en ideal elektrisk motor på samma verkningsgrad och slutligen en ideal generator även den med 

verkningsgraden 90%. Det ger i slutändan en systemverkningsgrad på knappt 73%. Till det kommer 

självurladdningen hos NCA och strax är man under 70% i total systemverkningsgrad. Detta är inte dåligt 

och kan vara försvarbart då elkällan är gratis, men i sammanhang med vinstdrivande makroproducenter kan 

antas att minskade förluster är att föredra. Valet föll därmed på att simulera en termoelektrisk värmepump 

(Pumped Heat Electricla Storage, PHES) baserad på Isentropics specifikationer. 

ηRT sattes till 80%. Lagringstiden per systemmodul är maximalt åtta timmar med en effektstorlek på mellan 

2 – 5 MW beroende på utformning. I detta fall blir effekten av mindre betydelse då ingen lastprofil finns att 

matcha produktionen mot. Lagringsförlusten i behållarna uppskattas till 1% per dag (White et al., 2012) 

vilket försummas i modellen. 

Som jämförelse simulerades även ett system baserat på flödesbatteri med tillhörande elektrisk motor och 

generator. Systemverkningsgraden för detta system sattes till 72,7% (ηFB: 0.85, ηmotor: 0.9, ηgenerator: 0.95). I 

detta system sker ingen lagringsförlust hos elektrolyten och systemet är utbyggbart enligt modulprincip. 

Vionx Energy tillverkar ett modulbaserat Vanadium Redox FB på enheter om 15kW och 39kWh. Dessa 

användes i modellen. 

Batterier 

Användbar energi [Wh] från ett batteri erhålls genom att ta batteriets märkspänning [V] gånger dess 

amperetimmar [Ah] och dess urladdningsdjup (Depth of Discharge, DoD) [%] enligt följande: 

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡 [𝑊ℎ] = 𝑣 [𝑉] ∙ 𝐼[𝐴] ∙ 𝑡[ℎ] ∙ 𝐷𝑜𝐷[%] ( 3 ) 

Exempelvis ett batteri med 100Ah, 12V märkspänning, och urladdningsdjup på 50% har då den användbara 

energimängden 600Wh (12V ∙ 100Ah ∙ 0,5 = 600Wh). Denna energimängd kan då förbrukas antingen snabbt 

(600W under en timme) eller långsamt (6W under 100h) och allt däremellan. 

Använt urladdningsdjup relaterar till ett förmodat antal laddningscykler för det urladdningsdjupet. Desto 

grundare urladdning ju fler cykler klarar batteriet. I tabell 3 redovisas medelvärden för antalet 

Tabell 3: Antal laddningscykler som funktion av urladdningsdjup för Lithiumjonbatteri av typen NCA. 

Urladdningsdjup (DoD) Laddningscykler Medelvärde 

100% 300 – 500 400 

50% 1 200 – 1 500 1 350 

25% 2 000 – 2 500 2 250 

10% 3 750 – 4 700 4 225 

KÄLLA: Batteryuniversity, 2016. 

 

Tabell 2: Egenskaper för batterityper använda i simuleringarna. 

 ηRT 
Uppladdning Urladdning Specifik 

energi 

Antal 

cykler 

Själv-urladdning 

 % C C [Wh/kg]   

NCA 85 – 90 0.75 1 230  5001 5% efter 24h, därefter 

3% / månad 

LiFePO4 95 1 1 100 1 000 – 

2 0001 

Blysyra 80 0.1 0<t<7h 

0.0375 7h<t<10h 
- 50 2 5002 5% / månad 

1Tills kapacitet nått under 80% 
2Med ett tillåtet urladdningsdjup (DoD) om 50%. 

Källa: Cadex, 2016; Batteryuniversity, 2016 
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laddningscykler enligt tillverkaren Cadex (2016) och via Matlabs curvefit erhölls att antalet laddningsscykler, 

LC, motsvarar 

𝐿𝐶𝑁𝐶𝐴 = 15 430𝑥−0,3708 − 2 360 ( 4 ) 

där x är DoD i procent (se figur 11). I modelleringen beräknades urladdningsdjup vid varje cykel och 

användes som inparameter, x, till ekvation 4. Därmed erhölls antalet cykler det urladdningsdjupet 

motsvarade. Om varje sådan urladdning ses som en andel av batteriets totala livslängd kan 1/LC 

representera aktuell urladdningscykels del av livslängden. Genom att ackumulera dessa andelar kan batteriets 

livslängd anses uppnådd då 

∑
1

𝐿𝐶𝑖
= 1𝑖  ( 5 ) 

Batteriers hastigheter att ladda upp och ur ström anges i C (Capacity) (se tabell 3). Ett batteris kapacitet anges 

vanligen som 1C, vilket betyder att ett fulladdat batteri märkt med 1Ah skall leverera 1A under en timme. 

Samma batteri skall då vid urladdningshastigheten 0,5C leverera 0,5A under två timmar och vid 

urladdningshastigheten 2C således leverera 2A under 30 minuter. 

Tillverkare rekommenderar alltid en C-hastighet för i- och urladdning. För modelleringen valdes generiska 

laddningsvärden från Cadex (Cadex, 2016). 

Lithium Nickel Kobolt Aluminuium Oxid (LiNiCoAlO2), NCA 

NCA är samma typ av Lithium-batteri som används i Tesla Power Wall. Även om NCA har relativt 

begränsad mängd livscykler inkluderades detta batteri i studien då Teslas inverkan på prisbilden varit kraftfull 

och snabbt pressat priset till fördelaktigare priser än tidigare. 

Lithium-batterier dras alltjämt med en överhettningsrisk och ska inte utsättas för temperaturer över 30°C, 

då detta inverkar direkt negativt på batteriets laddningskapacitet. Förvaringsutrymme bör vara kallt, men 

frostfritt (se figur 12). I modellen har antagits att batterier förvaras vid ideala förhållanden.  

Lithium-järnfosfat (LiFePO4), LFP 

Detta är den typ av Lithium-batteri som det svenska företaget Ferro Amp använder sig av och har liknande 

egenskaper som NCA. De stora skillnaderna mot NCA är halverad energitäthet (krävs större volymer), minst 

dubbelt så många förväntade antal livscykler, men högre självurladdningshastighet. Då inga faktiska värden 

på självurladdningshastigheten gick att fastställa för batteritypen har den i modellen fått hålla samma 

självurladdningshastighet som NCA. Eftersom inga tillfredställande data om relationen mellan olika 

urladdningsdjup och förväntat antal cykler för respektive urladdningsdjup kunde hittas för LFP, utöver det 

generella antalet på 1 000 – 2 000 cykler vid fullt urladdningsdjup, gjordes enklare jämförelser i Matlabs 

 
Figur 11: Antalet laddningscykler i medeltal för ett Lithium-batteri (NCA) som funktion av urladdningsdjupet (Depth of 
Discharge, DoD). Korrelationskoefficient (R2): 0,9982. 
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curvefit mellan data för NCA och ett antagande om generellt större antal cykler (1 100) för de olika angivna 

urladdningsdjupen. Relationen skall vara asymptotisk och konvergera mot noll respektive oändligheten. 

Denna jämförelse resulterade givetvis i samma relation som redovisades i figur 11 med enda skillnaden att 

den sista termen justerades ned med motsvarande värde (1 100). Ett antagande gjordes att detta kunde 

användas som uppskattande parametervärde för LFP. Ekvation 4 kompletterades till 

𝐿𝐶𝐿𝐹𝑃 = 15 430𝑥−0,3708 − 1 260 ( 6 ) 

Den högre själurladdningshastigheten försummades då batterierna antas användas/laddas i tätare intervall 

än självurladdningen hinner utföra signifikant inverkan på. 

Bly-syra 

Laddningshastigheten för blybatteri sattes till 0.1C för laddningstid 0 < t < 7h, och 0.0375C för 7h < t < 

10h. 

För att kompensera att Blybatteriernas cykellivslängd beror på ett maximalt tillåtet urladdningsdjup på 50% 

ansattes i modelleringen att blybatterierna tilläts ha sin nominella effekt, men endast kunde leverera halva 

energimängden. 

Urladdningshastigheten för blybatterier är bättre än för Lithium-batterier och kan leverera höga effekter. I 

modelleringen sattes dock urladdningshastigheten till 1C. 

Självurladdningen ansattes till att vara linjär med 0,05/730[h], där 730 motsvarar genomsnittliga antalet 

timmar på en månad. 

Med antagandet att antalet livscykler för batteriet följer samma asymptotiska egenskap som NCA användes 

NCA-modellen i Matlabs curvefit där cykelantalet justerades upp med differensen mellan NCA’s och 

blybatteriets förväntade antal cykler vid ett urladdningsdjup på 50%. Ekvation 4 justerades till 

𝐿𝐶𝑃𝑏 = 19 700𝑥−0,6487 + 952,1 ( 7 ) 

4.1.2 Bulk/långtidslagring 

Vid långtidslagring och/eller bulklagring av energi finns flera väsentliga aspekter att ta hänsyn till. En 

uppenbar parameter är att en önskar hålla en hög ηRT, men en minst lika viktig är självurladdning. 

Elektrokemiska lager som traditionella batterier tappar laddning över tid och kräver mycket ”dödutrymme” 

för att kunna leverera behövd energimängd vid önskat tillfälle. En tredje väsentlig parameter är 

energidensiteten eller den specifika energin uttryckt i [kWh/m3]. Låg specifik energi ger voluminösa lager 

vilket i vissa sammanhang (privathushåll ex.v.) blir svårhanterlig. Det finns även säkerhetsaspekter på den 

lagrade energin då det kommer till kemiska lager. 

 
Figur 12: Figuren visar hur förvaringstemperatur påverkar ett Lithium-batteris uppladdningskapacitet. Figuren åskådliggör 
dels ett batteri laddat till 40% samt ett laddat till 100%. I bägge fallen visas hur laddningskapaciteten avtar med förhöjd 
lagringstemperatur (Batteryuniversity, 2016). 
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För enskilda hushåll (i viss mån även flerbostadshus) är utrymme en ytterst viktig fråga. System som kan 

hålla energi över tid utan att degradera är exempelvis flödesbatterier eller kemiska lager i form av H2 eller 

CH3CO. Då flödesbatterier håller en alltför låg energitäthet för de mängder energi som är av intresse att 

lagra, utan att ta ett par containers i anspråk för ett enskilt hushålls behov, valdes istället ett 

bränslecellssystem att modelleras. 

För bränslecellsystem kan energin lagras i vätgas eller metanol. Då vätgas har vissa hanteringsmässigt 

besvärande egenskaper (högexplosiv, förvaring i trycksatta kärl, och diffundering genom behållare) skulle 

metanol kunna vara ett säkrare alternativ. Då den håller flytande form i atmosfärstryck avgår behovet av 

trycksatta kärl. Molekylstorleken hindrar problematik med diffusion genom kärlväggar. Energitätheten är 

vidare signifikant mycket större i metanol än hos vätgas vilket leder till avsevärt mindre krav på volym för 

lagringsutrymme (se tabell 4).  

Bränslecellssystem 

Oavsett om bränslecellsystemet antas använda vätgas eller metanol som energibärare i lagret sattes ηRT för 

bränslecellsystemet till 49% i modellen. I bägge energibärarfallen antas bränslecellssystemet utgöras av en 

separat elektrolysenhet respektive bränslecell (dvs två enheter). Detta för att uppstartstiden för en 

elektrolysenhet i regel är avsevärd, uppemot timmen, på grund av den höga arbetstemperaturen. Genom att 

anta ett system med tillfredställande isolerad inkapsling som klarar varmhållning mellan arbetssessionerna 

erhålls en effektivare arbetsprocess och ett system som kan utföra elektrolys omgående vid 

överskottsproduktion. 

Antagande görs att produktionshastigheten inte är en begränsande faktor då denna kan variera från fabrikat 

och motsvara 1 Nm3/h upp till mer än 700 Nm3/h (Bertuccioli et al., 2014). 

Metanol som energibärare 

Som elektrolysenehet valdes en högtemperaturs Polymer Elektrolyte Membrane, HTPEM, integrerad med en 

Fischer-Tropsch reaktor, FTR, där spillvärmen från reaktorn används för uppvärmning av matarvattnet till 

elektrolysen. CO2 från bränslecellen används till Fischer-Tropsch processens vattenskiftesreaktion, se 

ekvation 8, för att optimera de stökiometriska förhållandena till metanoliseringen, ekvation 9. Processens 

verkningsgrad från el till metanol sattes till 70%. 

𝐶𝑂2 +  𝐻2  ↔ 𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 ( 8 )

Tabell 4: Jämförelse av utrymmesbehov för olika energibärare. Energivolym är behövd energi delat med specifik energi för 
respektive energibärare. Faktisk volym är med hänsyn tagen till verkningsgraden i omvandling av energibäraren till 
elektricitet. Energitäthet för H2 är 3 [kWh/Nm3] respektive 530 [kWh/m3 @ 200 bar] (Zittel et al., 1996), för 
CH3OH: 4 300 [kWh/m3] (Elmefors et al., 2012) och för elektrolyt till FB: 50 [kWh/m3] och i parantes anges volym 
vid 75 [kWh/m3] som anges i viss litteratur. 

Energi 

[kWh] 

Volym FC 

[m3] 

Volym FB           

[m3] 

 H2 @ 200 bar CH3OH   

 η: 70% η: 70% η: 85% 

 Energivolym Faktisk volym Energivolym Faktisk volym Energivolym Faktisk volym 

500 0,94 1,35 0,12 0,17 10 (6,67) 11,76 (13,84) 

1 000 1,89 2,70 0,23 0,33 20 (13,33) 23,53 (15,69) 

1 500 2,83 4,04 0,35 0,50 30 (20) 35,29 (23,53) 

2 000 3,77 5,39 0,47 0,66 40 (26,67) 47,06 (31,37) 

2 500 4,72 6,74 0,58 0,83 50 (33,33) 58,82 (39,22) 
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 2𝐻2 + 𝐶𝑂 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ( 9 ) 

Bränslecellen utgjordes av en motsvarande enhet av högtemperaturs bränslecell med polymer elektrolyt 

membran, dock med integrerad metanolomvandlare (Fischer-Tropsch reaktor) och arbetstemperatur på 

180˚C. Genom återvinning av överskottsvärme från bränslecellen till metanolomvandlaren antogs en 

verkningsgrad om 70%. I studier utförda av Romero-Pascual et al (2014) och Hwang et al (2014) erhölls 

verkningsgrader på 87.4% respektive 80.6%. Dessa system byggde på kombinerad elproduktion från 

bränslecell och värmeproduktion från en brännare. Där användes spillvärme från bränslecellen samt värme 

från brännaren till att värma metanolomvandlaren till 300˚C och därefter produktion av varmvatten. Genom 

antagandet om att använda ett system utan brännare, men med återvinning av spillvärmen (180˚C) från 

bränslecellen för uppvärmning av metanolomvandlaren samt en elektrisk verkningsgrad på bränslecellen om 

60% görs ett antagande om att systemverkningsgraden för det integrerade systemet kan nå 70%. 

Metanolomvandlingen var i studierna närmast stökiometrisk (99,997%). 

Vätgas som energibärare 

Bränslecellssystemet följer samma princip, men är utan Fischer-Tropsch reaktor och bränslecellen utgörs av 

en alkalisk bränslecell (AFC). De respektive enheternas verkningsgrader är desamma, elektrolys: 70% och 

bränslecell: 70%. Den stora skillnaden är hantering och storleken av den lagrade vätgasen. Lagring av vätgas 

inom industrin sker i gasflaskor under 200 bar. Vid användning som fordonsgas komprimeras den ytterligare 

till 350 eller 700 bar. Komprimeringen leder till 5 – 10% energiförlust (Vätgas Sverige, 2016). Denna förlust 

har försummats i modelleringen. 

Flödesbatteri, FB 

Till ett aggregerat lager (centrallager) finns andra möjligheter att hantera större volymer och här valdes 

flödesbatteri, FB, som en teknik att modellera. Detta motiveras av att flödesbatterier har millisekundrespons 

vilken öppnar för möjligheten att utföra flera tjänster hos lagret än enbart peak shaving. Genom att 

sammanlagra eltjänster möjliggörs flera inkomstbringande tjänster för ett energilager. Ex.vis. kan 

frekvensreglering vara en tjänst som ett energilager bestående av flödesbatterier kan utföra vilket är en 

service en lokal nätägare skulle kunna sälja till Svenska kraftnät. ηRT för flödesbatterier sattes till 85% i 

modellen. 

Vionx Energys modulbaserade Vanadium Redox FB på enheter om 15kW / 39kWh antogs i modellen. 

4.2 Solceller 

Som solcellsmoduler i simuleringen valdes Suntech STP275S – 20/Wem. Det är en solcellsmodul bestående 

av monokristallina solceller med en modulverkningsgrad på 16,9%. Modulen mäter 1 640 ∙ 992 ∙ 35 [mm] 

(1,63 [m2]) och rymmer 60 celler (se tabell 5) (Suntech, 2015). 

Tabell 5: Teknisk data över solcellsmoduler använda i simuleringen. 

Elektrisk karaktäristika STC STP275S – 20/Wem Enhet 

Max effekt, STC Pmax 275 [W] 

Optimal spänning Vmp 31,1 [V] 

Optimal ström Imp 8,85 [A] 

Öppen krets spänning VOC 38,5 [V] 

Kortslutningsström ISC 9,34 [A] 

Verkningsgrad, modul η 16,9 % 

Nominell arbetstemperatur NOCT 45±2 °C 

Temperaturkoefficient, Pmax  -0,42 % 
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För inkoppling gentemot nät krävs en växelriktare som kan hantera spänning och effekt från dessa. Med 40 

moduler erhålls en maximal spänning in till invertern på 1 244 V. Fronius SYMO Hybrid 5.0-3-S sattes som 

växelriktare i simuleringen då den kan hantera parallella inmatningar på 1 000 V vilket räckte till då 2 ∙ 20 

moduler gav 622 V vardera. Hybridmodellen kan även hantera in- utmatning till batterier parallellt med 

solcellerna. Modellen kan leverera 8 kW växelström och kan erbjuda induktiv/kapacitiv reaktiv last (cosφ 

0.85 -1). Den har en verkningsgrad på 98% och en garanterad livslängd på 20 år (Fronius, 2016). 

För simulering av makroproducent användes samma solcellsmoduler. Detta jämfördes mot produktionsdata 

från MW-parken vilken är belägen längs med E18 mellan Enköping och Västerås (GPS: 59°37N, 16°42E). 

4.3 Temperatur- och solinstrålningsdata 

Då arbetet utförs för Mälarenergi och mot lasttyper taget från deras nätområde önskades temperaturdata 

från Västerås. Då timvis temperaturmätning för Västerås upphört sedan 1972 hämtades istället 

temperaturdata för Eskilstuna från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Mätstationen 

i Västerås loggar sedan dess två mätningar per dag, 06:00 respektive 18:00. Vid jämförelse mellan dessa 

temperaturvärden och Eskilstunas kan ses att de följer varandra väl (se figur 13). För utförligare jämförelse 

av temperaturdifferens och dess möjliga inverkan på solcellernas prestanda hänvisas till Bilaga 2: 

Temperaturjämförelse Västerås Eskilstuna. 

Solinstrålningsdata hämtades från SMHIs, Strålsäkerhetsmyndighetens och Naturvårdsverkets modell för 

yttäckande strålning, STRÅNG (2016). Data som användes var global solinstrålning för Västerås centrum. 

4.4 Fastighetsytor 

Från Boverkets databas för byggnaders tekniska status (BETSI) extraherades data över genomsnittliga 

takytor och fasader för småhus och flerbostadshus (se tabell 6) (Boverket, 2016). För småhus gällde då att 

genomsnittlig total takyta är ca 148 m2. Med antagande att ett tänkt generiskt hus låg i nord-sydlig riktning 

blev endast takytor mot söder av intresse. Användbar genomsnittlig takyta för ett småhus blev då 74 m2. 

Med antagande om att viss yta av taket försvinner till ventiler och/eller skorsten samt att modulerna ska 

passa in på lämplig ledd gjordes antagandet att 40 moduler maximalt kunde rymmas på ett genomsnittligt 

tak. Det gav en maximal installerad effekt av 11kWp.  

För flerbostadshus simulerades placeringen av PV-modulerna till både fasad- och takmontage. Baserat på 

data från 559 flerbostadshus antogs generiska värden på taklutning, takyta samt tillgängliga fasadytor. 

 
Figur 13: Jämförelse av temperaturdata från Eskilstuna och Västerås, 2014. Temperaturen är tagen två gånger per dag 
endast i Västerås, men varje timme i Eskilstuna. Data hämtat från SMHI. 
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Antagande gjordes att 30% av fasadytan, efter reducering av tillgänglig yta på grund av fönster och dörrar, 

gick bort av estetiska och praktiska skäl. 

I simuleringen användes en ideal flerbostad med fasader mot SO och SV med ovan angivna ytor för ostlig 

riktning för SO respektive västlig riktning för SV. Samma PV-modul som för enskilt hushåll används. 

Extremer simuleras med 80 moduler per fasad (totalt 160 moduler, 44 kWp) samt ett fall med enbart sydlig 

fasad (80 moduler, 22 kWp) tillsammans med tak mot syd (40 moduler, 11 kWp), totalt 33 kWp. 

4.5 Lastprofiler 

Lastprofiler hämtades in från Mälarenergis nätområde för de olika kundtyperna (se tabell 7). Profilerna har 

ingen bäring som genomsnittliga profiler för respektive kundgrupp utan utgör specifika faktiska kunder. 

4.6 Beräkningsmodellen 

Via simuleringsprogrammet Homer PRO togs produktionsdata fram för solcellsinstallationerna för de olika 

scenarierna. Dessa exporterades till Excel och matas sedan in i Matlab i vektorform med timupplösning. 

I Matlab skrevs en algoritm som, beroende på scenario stegade igenom olika prioritetsordningar utifrån 

inmatade restriktioner gällande tillåten överskottsproduktion från solceller som fick matas ut på nätet samt 

beräknade effektgränser som lastprofilen inte skulle överstiga. Då problemet med distribuerad produktion 

mer är en fråga om effekt än energi valdes approachen att söka maximera självkonsumtionen genom 

reduktion av lasttoppar respektive produktionstoppar (peak-shaving).

4.6.1 Varaktighetsdiagram 

Tittar en på en kunds varaktighetsdiagram (figur 14) kan en utläsa mängd energi som behövs för att minska 

lasttoppar utifrån önskad effektreducering. Detta förutsätter dock att man har motsvarande mängd energi 

att leverera då effekttoppen inträffar. Ska enbart PV leverera behövd el, vilken huvudsakligen produceras 

vid andra tidpunkter än då behovet är som störst, kan volymen av den lagrade energin snabbt bli orimlig. 

Utifrån tabell 4 och varaktighetsdiagrammet i figur 14 ser man att redan en effektreducering om 5% (ca 2,8 

[MWh]) skulle behöva ett lagringsutrymme motsvarande över 5 [m3] om allt skall levereras från ett lokalt 

lager bestående av ett vätgasbaserat bränslecellsystem. För att hantera detta valdes en metod där det lokala 

lagret fick arbeta mot månatligt uppställda effektgränser, det vill säga varaktighetsdiagram för respektive 

Tabell 6: Underlag till fastighetsytor använda i simuleringen. Data hämtade från Boverkets BETSI (2016). 

 Taklutning Takyta 

[m2] 

Fasad, O 

[m2] 

Fasad, V 

[m2] 

Fasad, S 

[m2] 

Småhus      

Genomsnittsvärde 28,35° 148 - - - 

Användbar  74    

Flerbostadshus      

Genomsnittsvärde 18,40˚ 743 214 191 186 

Användbar  370 150 134 130 

 

Tabell 7: Lastprofiler för de olika typfallen. 

Kundtyp Antal 

hushåll 

Huvudsäkring 

[A] 

Topplasteffekt 

[kW] 

Energibehov 

[kWh] 

Småhus, direktverkande el 1 25 11,0 18 790 

Småhus, fjärrvärmeanslutet 1 20 4,2 7 624 

Flerbostad 249 100 21,8 38 402 
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månad där procentuella effektreduceringar beräknades (se figur 15). Det centrala lagret, som antas lättare 

kunna hantera bulkighet, arbetade då mot de årligt uppsatta effektreduceringarna. Det lokala lagret hålls 

med två tekniker, batterier och ett bränslecellsystem, där batterier går in och tar de snabba effekttopparna 

medan bränslecellen arbetar som baskraft under vintermånaderna. Under sommarmånaderna arbetar 

batterierna själva och bränslecellsystemet laddar tankar via elektrolys. 

Energibehovet till vinterhalvåret lagras upp via överproducerad el över en viss nivå framtagen via 

algoritmen. Resultatet blir en reducerad maximal produktion som lagras till minskning av lasttoppar vilket 

även ger en minskad volatilitet i systemet med avseende på uttag respektive insättning på nätet. 

I algortimen har den producerade elen från solcellerna gått till direktkonsumtion först. I fallet med villa med 

direktverkande el gick direktkonsumtion uteslutande till uppladdning av ackumulatortank, först därefter 

direktkonsumtion av övriga lastbehov. Kvarstående överskottsproduktionen har därefter utfört 

energilagring för användning till peak-shaving. Drivkraften bakom detta är återigen en fråga om effekt inte 

energi. Ur en DSO:s perspektiv är det de oplanerade stora effektrusningarna som är problematiska.

 
Figur 15: Effektreducering beräknad utifrån varaktighetsdiagram på månadsbas som det lokala energilagret arbetar mot. 
Som referens är nivån för 5% årlig effektreducering inritad som streckad linje. Strategin i modellen var att det lokala lagret 
kapade månatliga toppar och det centrala lagret jobbade mot de årligt uppställda effektreducerande gränserna. 

 
Figur 14: Varaktighetsdiagram för en villa med direktverkande el. De vågräta linjerna i figuren visar olika procentuella 
effektreduceringar och energimängden de innebär. Vid 5% effekttoppsreducering krävs en total momentan effekt på nästan 
6kW vid det största specifika lasttoppstillfället. 
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I figur 16 ges en schematisk modell över algoritmen. För makroproducent fanns ingen lastprofil att matcha 

mot vilket gjorde den algoritmen mycket simplare och innefattar egentligen endast lagring mot ett lokalt 

lager. 

4.7 Scenarier för modellering 

De olika typfallen har valts utifrån att simulera kritiska kundtyper i Mälarenergis nät. Hushåll med 

direktverkande el utgör en relativt liten andel av Mälarenergis kunder, men de flesta av dessa finns 

lokaliserade i delar av nätet som kan betrakts som något svagare då dessa oftast ligger utanför tätort med 

långa anslutninglinjer och därmed tillhörande spänningsfall. Den största kundgruppen är hushåll anslutna 

till fjärrvärme. Här finns farhågor att det kan uppstå mycket implementering av solceller då många av dessa 

husägare hör till penningstarka samhällsgrupper. Då dessa redan håller en relativt låg lastprofil kan det ge 

stora förändringar i effektflödena. 

Flerbostäder har i dagsläget vissa juridiska svårigheter att låta den producerade elen från egna solceller 

komma lägenhetsinnehavarna till godo, men i detta arbete har antagits att detta inte utgör något hinder. 

Denna lasttyp är intressant då förutsättningar finns för relativt stora solcellsanläggningar samt möjlighet till 

fasadmontering vilket i viss utsträckning kan förväntas matcha lastprofilen bättre. 

I fall 1a, b, och 2 simulerades det centrala aggregerade lagret både som bränslecellsystem och som 

flödesbatteri för att jämföra förlustskillnader och volymbehov exempelvis. 

 
Figur 16: Schematiskt flödesdiagram över modellen i Matlab. 
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4.7.1 Fall 1a: Mikroproducerande villa (direktel), PV: 5 – 10 kWp 

Fallet modelleras i två utformningar, en med 20 solcellsmoduler (5,5 kWp) och en med 40 solcellsmoduler 

(11 kWp). I bägge fallen används en ackumulatortank för lagring av varmvatten uppvärmd via elpatron matad 

av solcellsel. Överskottsel lagras i batterier och lokalt energilager via elektrolys samt i ett centralt aggregerat 

lager. Se tabell 8 och figur 17. 

4.7.2 Fall 1b: Mikroproducerande villa (fjärrvärme), PV: 5 – 10 kWp 

Fallet modelleras i två utformningar, en med 20 solcellsmoduler (5,5 kWp) och en med 40 solcellsmoduler 

(11 kWp). Överskottsel lagras i batterier och lokalt energilager via elektrolys samt i ett centralt aggregerat 

lager. Se tabell 8 och figur 18. 

4.7.3 Fall 2: Medelproducerande flerbostad, PV: 20 – 200 kWp 

Fallet modelleras i två utformningar, en med 160 solcellsmoduler (44 kWp) där 80 monterades på fasad mot 

SO och 80 på fasad mot SV; respektive en med 120 solcellsmoduler (33 kWp) där 40 monterades på tak och 

80 på fasad mot syd. Överskottsel lagras i batterier och lokalt energilager via elektrolys samt i ett centralt 

aggregerat lager. Se tabell 8 och figur 19.  

4.7.4 Fall 3: Makroproducerande storskalig anläggning, PV >1 MWp 

Fallet simulerade MW-parken belägen mellan Enköping och Västerås. Panelerna i MW-parken utgörs av 

monokristallina 300W ECSOLAR samt en annan typ av växelriktare (Solar Edge) än vad som användes i 

simuleringen. MW-parken producerar ca 1,3 GWh/år med en spänning på 10,7 kV. I simuleringen från 

Homer PRO uppgick den totala produktionen till något högre, 1,96 GWh/år. Se tabell 8 och figur 20 & 21.  

Tabell 8: Produktions- och lastdata för de olika scenarierna i modelleringen. 

  1a: Villa, 

direktel 

1b: Villa, 

fjärrvärme 

2: 

Flerbostad 

3: 

Makroproducent 

Säkring [A] 25 20 100  

Lasttopp [kW] 11 4,2 21,8  

Energibehov [kWh] 18 790 7 624 38 402  

Produktion PVmin [kW] 3 3 16,7  

Tot produktion, PVmin [kWh] 6 828 6 828 37 070  

Produktion PVmax [kW] 6 6 19,6 598 

Tot produktion, PVmax [kWh] 13 655 13 655 45 350 1 958 888 
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Figur 17: Lastprofil och produktion från 11 kWp PV för fall 1a: villa med direktverkande el. Maximal lasttopp: 11kW 
och totalt energibehov: 18 790 kWh. 

 
Figur 18: Lastprofil och produktion från 11 kWp PV för fall 1b: villa med fjärrvärme. Maximal lasttopp: 4,2kW och 
totalt energibehov: 7 624 kWh. 

 
Figur 19: Övre graf visar produktionskurva vid 80 moduler på fasad mot SO och 80 på fasad mot SV. Lastprofil för 
flerbostadshus med fjärrvärme. Maximal lasttopp: 21,8kW och totalt energibehov:38 402 kWh 
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Figur 20: Produktionsprofil över den simulerade MW-parken. Maximal produktionstopp: 598 kW.  

 
Figur 21: Mängd producerad el per dag för den simulerade MW-parken. Årlig total produktion: 1 959 MWh. 
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5 Resultat 

Vid körning av scenarierna testades två olika effektreducerande nivåer: 10% månatlig mot 10 respektive 

15% årlig effektreducering samt 15% månatlig mot 10 respektive 15% årlig effektreducering. En simulering 

gjordes även för respektive fall där effektreduceringen maximerades till 30%. 

I redovisning av resultat och diskussionen av dessa koncentreras det, för enkelhetens skull, främst på 

resultaten från scenarierna med 15% effektreducering samt maximal solcellsinstallation: 

 Villa, direktel, 11 kWp, med 15% månatlig samt 15% årlig effektreduktion 

 Villa, fjärrvärme, 11 kWp, med 15% månatlig samt 15% årlig effektreduktion 

 Flerbostadshus, 33 kWp, med 15% månatlig samt 15% årlig effektreduktion 

I fallet flerbostadshus var detta inte scenariot med mest implementerad PV, men det mer troliga av dem. 

Den estetiska aspekten på solcellspaneler på fasaden är ett icke obetydligt hinder och därmed utgör fallet 

med färre paneler på fasaden och istället paneler på taket som ett mer sannolikt fall i verkligheten.  

Ett tydligt resultat var hur volatiliteten för lastprofilen varierade inom varje enskilt fall (se figur 22 – 25). I 

samtliga fall ökade volatiliteten drastiskt från ursprunglig lastprofil till den resulterande lastprofilen då 

solcellsel direktkonsumerades och överskottet skickades ut på nätet. Här påminns om att arbetet antagit att 

solceller installerats och ger överskottsel, så de resulterande effektflödena av störst intresse att jämföra är 

direktkonsumtion av solcellsel respektive de med lagring. Ursprunglig lastprofil är att betrakta som referens. 

Volatiliteten avtog i samtliga fall när först ett lokalt energilager nyttjades och sedan även efter ett aggregerat 

centrallager. I tre av fallen föll volatiliteten till nivåer lägre än den ursprungliga lastprofilens volatilitet: 

1. Villa med direktverkande el, PV: 5,5 kWp och 10% effektreducering. 

a. Ursprunglig volatilitet: 1,42 (genomsnittlig: 0,50). 

b. Efter effektreducering: 1,18 (genomsnittlig: 0,56) 

2. Flerbostad, PV: 33 kWp och 30% effektreducering. 

a. Ursprunglig volatilitet: 3,97 (genomsnittlig: 3,65). 

b. Efter effektreducering: 2,90 (genomsnittlig: 2,79) 

3. Flerbostad, PV 44 kWp, 30% effektreducering. 

a. Ursprunglig volatilitet: 3,97 (genomsnittlig: 3,65). 

b. Efter effektreducering: 3,79 (genomsnittlig: 3,60) 

 
Figur 22: Figuren visar volatiliteten såsom standardavvikelsen på effektflödena dygnsvis. Desto större variation i storlek och 
riktning på flödena ju högre standardavvikelse. Här syns den ursprugnliga lastprofilen för Villa med direktverkande el där 
effektuttaget hade en årlig volatilitet på 1,42 (genomsnittlig volatilitet per dygn under året var 0,50). 



Svante W Monie  5 Resultat 
   

- 30 - 

 

 
Figur 23: Figuren visar volatiliteten såsom standardavvikelsen på effektflödena dygnsvis. I grafen visas det resulterande 
effektflödet för Villa med direktverkande el och solceller, 11 kWp, utan lagring. I samtliga scenarier ökade volatiliteten vid 
direktkonsumtion av solcelleselen utan lagring. Årlig volatilitet: 2,70 (genomsnittlig volatilitet per dygn under året var 2,11). 

 
Figur 24: Figuren visar volatiliteten såsom standardavvikelsen på effektflödena dygnsvis. I grafen visas resulterande effektflöde 
för Villa med direktverkande el, solceller, 11 kWp, och lokalt lager med 15 % månatlig effektreducering. Jämfört med ingen 
lagring (figur 23) ses att volatiliteten minskade. Årlig volatilitet: 2,52 (genomsnittlig volatilitet per dygn under året var 1,87). 

 
Figur 25: Volatilitet såsom standardavvikelse på effektflöden dygnsvis. Grafen visar resulterande effektflöde för Villa med 
direktverkande el, solceller, 11 kWp, samt lokalt & central energilager med 15 % månatlig och årlig effektreducering. Jämfört 
med lokal lagring (figur 24) ses att volatiliteten minskade. Årlig volatilitet: 1,79 (genomsnittlig volatilitet per dygn var 1,38). 



Svante W Monie  5 Resultat 
   

- 31 - 

I fallen med flerbostad bidrog den över året väldigt jämna lastprofilen till att volatiliteten efter lokal- och 

centrallager sjönk under den ursprungliga. I figur 26 görs en jämförelse mellan de olika scenariernas utfall 

av volatiliteten. 

I tabell 9 ges en övergripande redovisning för resultaten från de olika typfallen och scenarierna. Tabellen är 

uppdelad mellan lokalt och centralt lager. För lokalt lager redovisas hur många enheter av de olika simulerade 

batterierna som krävs samt andel aktiv tid under det simulerade året. Även en uppskattning av livslängd 

utifrån användningsmönstret under det simulerade året. Det redovisas även behövd effektkapacitet samt 

mängd energi som behövde lagras för det lokala lagret. Detta jämförs även med två kolumner där 

motsvarande energimängd omräknats till behövd lagringsvolym för vätgas respektive metanol (med hänsyn 

tagen till omvandlingsförlust från energibärare till el). Motsvarande är redovisat för det centrala lagret även. 

De sista kolumnerna i tabell 9 redovisar förändringarna i lastuttagstoppar respektive produktionstoppar för 

de olika procentuella reduceringarna. 

Av de tre batterityperna som simulerades kan det konstateras att blysyrabatteriet framstår som det som 

använts till störst andel av tiden (genomgående nästan dubbla andelen jämfört med NCA och LFP). Vad 

som dock ej framgår i sammanställningen är hur stor del av den tiden som är tid då batteriet faktiskt 

levererade energi. Ehuru blybatterier har en långsam laddningsprocess utgör laddningen den stora 

lejonparten av batteriets användning. Exempelvis för villa med fjärrvärme var blybatteriet aktivt med att 

leverera energi under endast ett par tre procent av dess totala aktiva tid, resten av den aktiva tiden gick till 

laddning. Detta beteende syntes i samtliga modellkörningar. 

Vidare konstateras att de tre batteritypernas olika hastigheter för självurladdning även gav olika genomslag 

på förluster. Fallet med Flerbostadshus, 33 kWp och 15% månatlig samt årlig effektreducering hade 

lagringsförluster för NCA och LFP i storleken 1 050 kWh på ett år, men för blybatteriet endast 27 kWh (se 

figur 27). Denna diskrepans återfanns i alla modellkörningar och förklaras dels av att blybatteriet har en 

signifikant lägre självurladdning, men inte minst det faktum att blybatteriet under långt större tid än NCA 

och LFP var ställt under uppladdning varvid ingen självurladdning kunde ske. Enligt litteratur har LFP en 

högre självurladdningshastighet än NCA, vilket inte tagits med i modellen då inga beräkningsvärden för 

detta hittades. Det betyder att LFP torde ha högre lagringsförluster än NCA och denna simulering antyder. 

 

 
Figur 26: Figuren visare den årsvisa volatiliteten för scenarierna med maximal PV. Flerbostad med 44 kWp representerar 
fallet med PV installerad enbart på fasaderna och togs med som jämförelse för att visa att volatiliteten följer samma trend som 
i fallet med PV både på fasad och tak. Det visar att även om fasadinstallation sprider ut produktionen mer över säsongen 
kvarstår volatiliteten. Svart linje visar ett av systemen där volatiliteten faktiskt sjönk under den ursprunliga lastprofilens 
volatilitet (Villa, direktel, 5,5 kWp, 10% månatlig samt årlig effektreducering). 
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Tabell 9: Övergripande sammanställning av resultat från körning av olika scenarier i modellen.
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Vad gällde effektreduceringen noterades två tydliga egenskaper. Reduceringen av lasttoppar följde en 

snabbare fallande trend än reduceringen av produktionstoppar (se figur 28). De höga lasttopparna utgjordes 

av höga effektrusningar, men inte så stora energimängder vilket innebar att dessa snabbt föll i effektstorlek 

vid reducering medan produktionstopparna från solcellerna innebar lägre effekttoppar, men återkommande 

över längre period av året. Det innebar att för att kapa produktionstoppen en viss mängd behövdes större 

mängder energi lagras över tid jämfört med vad som behövde levereras för att kapa en lasttopp med 

motsvarande del. Dessa kan antas konvergera mot varandra och nå en jämvikt, vilket dock endast kunde ses 

för vissa fall i studien då modellen inte kördes för så extrema nivåer.  

 

leverera energi under endast ett par tre procent av dess totala aktiva tid, resten av den aktiva tiden gick till 

leverera energi under endast ett par tre procent av dess totala aktiva tid, resten av den aktiva tiden gick till 

laddning. Detta beteende syntes i samtliga modellkörningar.  

 
 

Figur 28: Figurerna visar relationen mellan hur snabbt lasttopparna minskas i jämförelse med hur produktionstopparna avtar. 
För Villa fjärrvärme redovisas här den versionen med en mindre andel PV installerade för att tydliggöra trenden. Samma trend 
finns även för Villa fjärrvärme med stor andel PV, men då produktionstopparna där översteg lasttopparna fick graferna 
omvänd relation. 

 
Figur 27: Graferna visar uttag av effekt ur samt uppladdning av NCA- respektive blybatterierna i simuleringen. Viktigt att 
notera är två saker: 1) hos NCA sker en kontinuerlig självurladdning, vilket ser ut som att det hämtas små mängder energi 
ideligen. I gengäld höll dessa en snabb uppladdningskapacitet. 2) Blybatteriernas låga självurladdning, men långsamma 
uppladdning. Batterianvändningen är för Flerbostad 33 kWp, 15% månatlig och årlig effektreducering, men sammas mönster 
återkom i alla körningar. 
 

 

Figur 1: Graferna visar hur NCA- respektive blybatterierna användes i simuleringen. Viktigt att notera är två saker: 1) 
hos NCA sker en kontinuerlig självurladdning, vilket ser ut som att det hämtas små mängder energi ideligen. I gengäld höll 
dessa en snabb uppladdningskapacitet. 2) Blybatteriernas långsamma uppladdning, men låga självurladdning. 
Batterianvändningen för Flerbostad 33 kWp, 15% månatlig och årlig effektreducering, samma mönster fanns i alla körningar. 
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5.1 Teknisk konfiguration lokalt lager 

I samtliga simulerade fall utgjordes det lokala lagret av ett bränslecellsystem med separat elektrolysenhet 

vilket kunde arbeta oberoende av bränslecellen. Bränslecellen sattes att verka som baskraft under 

vinterhalvår, men med en begränsad effekt där batterier fick kliva in och leverera vid korta effekttoppar. På 

det viset fördelades energiförsörjningen bättre mellan det två systemen. Effektnivån respektive behövd 

storlek på energilagret fick anpassas efter specifikt fall och kan utläsas ur tabell 12. 

Batterierna tjänstgjorde vid korta effekttoppar under vinterhalvår (ovanpå bränslecell) och stod för 

effektkapningen helt själv under sommarmånaderna. På grund av att blybatterierna endast tilläts ladda ur till 

50 % krävdes generellt fler blybatterier (nästan dubbla mängden) jämfört med NCA och LFP för att utföra 

samma arbete. Den långsamma uppladdningen kan även förmodas spela in, men inte till störst del. 

5.2 Teknisk konfiguration centralt lager 

Till det centrala aggregerade lagret simulerades ett bränslecellssystem alternativ ett flödesbatterisystem. I ett 

scenario där en aktör skall tillhandahålla ett aggregerat energilager som en tjänst blir förlusterna i systemet 

relevanta då dessa blir en ren kostnad. Här skiljer sig det centrala lagret från det lokala då det går att resonera 

att i det lokala lagret är omvandlingsförluster acceptabla eftersom bränslet till elproduktionen är gratis och 

därmed inte ger någon kostnad vid förlust. Beroende på marknadsmodell uppstår olika förväntningar på 

den i centrallagret inmatade elen. Råder ett system baserat på net-meetering kommer producenten förvänta sig 

att få tillbaka samma mängd energi som levererats in. I ett köp- och säljorienterat system säljer producenten 

sin överskottsel och betalar för att köpa tillbaka vid behov. I bägge fallen måste aggregatorn ta höjd för att 

kunna balansera förlusterna. Tabell 10 redovisar omvandlingsförluster hos aggregerade lager i form av ett 

bränslecellsystem respektive flödesbatteri för de olika fallen. 

Ytterligare en relevant faktor är bulkighet och möjlighet att rymma det aggregerade lagret. Utifrån resultaten 

i tabell 9 kan en uppskattning fås av vad som skulle krävas i lagringsutrymme för ett aggregerat lager. En 40’ 

container har innermåtten: L: 12,051, B: 2,34, H: 2,38 (DBSchenker, 2016). Om hela containerns utrymme 

kan utnyttjas till fullo (minimalt med behov av serviceutrymme inne i container till exempel) ger det total 

volym: 67 m3. Antag att visst utrymme tappas på grund av apparaturens utformning vilket ger att användbart 

utrymme blir 12∙2∙2 = 48 m3. Det motsvarar 2,4 MWh energilager för ett flödesbatterisystem, 25,4 MWh 

energilager för ett vätgasbaserat bränslecellsystem (vid 200 bar) eller 206,4 MWh metanol i atmosfärstryck. 

I tabell 11 ges en enkel redovisning för servicekapaciteten ett aggregerat lager av sådan storlek kan ge.  

Tabell 10: Jämförelse av omvandlingsförluster för de två olika teknikerna till aggregerade centrallager. Differensen är i 
storleksordningen fem gånger så stora förluster i bränslecellsystemet (både vätgas och metanol) jämfört med flödesbatteri. 

 Bränslecellsystem [kWh] Flödesbatteri [kWh] 

Villa, direktel, 11 kWp 1 308 224 

Villa, fjärrvärme, 11 kWp 118 20 

Flerbostad á 249 lgh, 33 kWp 234 43 

 

Tabell 11: Antal konsumenter ett aggregerat centrallager av storleken 40’ container kan serva utifrån studiens typfall vid 
effektreduktion på 15% månatlig från det lokala lagret i kombination med 15% årlig reduktion från centrallager. 

 Bränslecellsystem Flödesbatteri 

 H2 @ 200 bar CH3OH  

Endast Villa, direktel, 11 kWp 12 103 1 

Endast Villa, fjärrvärme, 11 kWp 115 938 15 

Endast Flerbostad á 249 lgh, 33 kWp 84 688 12 

 



Svante W Monie  5 Resultat 
  5.3 Makroproducent 

- 35 - 

5.3 Makroproducent 

Resultatet från simuleringen av energibuffert för en makroproducent redovisas i tabell 12. Bland annat kan 

ses att volatiliteten för utgående elproduktion minskade signifikant (se figur 29). Ett tydligt resultat är att 

produktionen blev väldigt jämn och gav en tillgänglighet på 100% jämfört med ursprungliga 52%. Den 

maximala behövda lagringskapaciteten för systemen uppgick till 5 441 kWh.  

5.4 Ekonomiska aspekter 

En enklare ekonomisk kostnadskalkyl genomfördes för några konfigureringar av energilager. 

Konfigureringen utgör en skattad genomsnittlig utformning av behövd mängd batterier och kapacitet på 

bränslecellsystem för en fastighet. Siffrorna är baserade på prisuppgifter hos olika befintliga leverantörer 

och återförsäljare där sådana fanns. För de teknologier som inte har nått full kommersiell tillgänglighet 

baseras prisuppskattningar på studier och prognoser (gäller främst flödesbatteri, Fischer-Tropsch reaktor 

och PHES). Flera av uppgifterna baserade på faktiska inköpskostnader enligt Hans-Olof Nilssons 

solcellsdrivna hus i Agnesberg. Vid samtal med honom framkom att dels ligger marknaden vid en tröskel 

där man i nuläget har höga monteringskostnader då antalet beställningar per år är för låga för automatiserad 

serietillverkning och istället sker monteringen mestadels för hand. Skulle antalet beställningar komma upp i 

hundra enheter per år menar flera tillverkare att deras kostnader skulle falla med en faktor tio genom 

möjlighet till serietillverkning. Kostnaderna för lokalt lager redovisas i tabell 13 och för central lager i tabell 

14. 

Tabell 12: Resultaten från simuleringarna av energibuffert för en makroproducent. 

Endast Villa, direktel, 11 kWp  Utan lager PHES FB 

Elproduktion [MWh] 1 959 1 567 1 424 

Produktionstopp [kW] 598 291 264 

Förluster [MWh]  392 535 

Årlig volatilitet  247 77 70 

Genomsnittlig volatilitet per dygn  228 1,2 1,1 

Tillgänglighet [%] 52 100 100 

 

 
Figur 29: Figuren visar årsproduktionen per timme från den simulerade MW-parken (övre graf) respektive utgående 
elproduktion per timme från energilagringssystemet med Pumped Heat Electric Storage (PHES) (nedre graf). Notera de olika 
skalorna på axlarna för standardavvikelsen. 
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Utifrån tabell 9 generaliserades ett lokalt energilager för villor (både med direktverkande el eller fjärrvärme) 

till att utgöras av två NCA/LFP respektive fyra blybatterier samt ett bränslecellsystem med 5 kW och 0,5 

m3 lagringsteknik för energibärare H2 respektive 0,1 m3 för CH3OH. För flerbostadshus sattes 

konfigurationen till att utgöras av fem NCA/LFP respektive tio blybatterier samt ett bränslecellsystem med 

8 kW och 1,5 m3 lagringsteknik för energibärare H2 respektive 0,2 m3 för CH3OH. 

För centrallager formulerades en konfiguration tänkt att stötta villor med fjärrvärmeanslutning. Med 

antagande att ett mobilt containerbaserat system kan utgöra en dimensionerande ram så utgick 

konfigureringen från tillgängligt utrymme i en 40’-container. Tillgänglig volym sattes till ca 48 m3. Beroende 

på val av energibärarsystem kan lagret serva olika många villor vilket ger varierande krav på maxeffekt. Det 

metanolbaserade bränslecellsystemet kan serva flest villor och behöver därmed kunna leverera en högre 

effekt och flödesbatterisystemet kan serva färst antal villor med lägre effektbehov som följd. Detta 

återspeglar sig främst på totalkostnaden, men även på kostnad per betjänat hushåll. Enligt simuleringarna 

uppgick maximala effektbehovet per fjärrvärmehushåll från centrallagret till knappt 1 kW (detta förutsätter 

att centrallagret arbetar mot ett lokalt lager annars skulle effektbehovet vara runt 3 kW). Antagande gjordes 

att topplastbehovet inträffar samtidigt för maximalt hälften av hushållen för vätgasbaserat 

bränslecellssystem och flödesbatteri, och för en tredjedel av hushållen för det metanolbaserade systemet. På 

så vis erhölls ett riktvärde på behövd effektkapacitet för centrallagret. 

Lejonparten av kostnaden står bränslecell, elektrolys och eventuell FT-reaktor för. En anledning till det är 

den knappa marknaden som ger höga monteringskostnader per enhet. 

Tabell 13: Kostnadssammanställning över lokalt energilager utifrån marknadstillgängliga tekniker. Kostnaden gäller för en 
fastighet (anslutningspunkt). Tydliga skalfördelar framkommer för flerbostadsfastigheten där kostnaden per lägenhet blev ca 
4 600 (vätgas) respektive 8 600 (metanol) i jämförelse med kostnaderna för ett småhushåll. 

Kostnad lokallager [SEK] Villa Flerbostad 

Bränslecellsystem: H2  

(5 kW/0,5 m3 lager) 

CH3OH 

(5 kW/0,1 m3 lager) 

H2 

(8 kW/1,5 m3 lager) 

CH3OH 

(8 kW/0,2 m3 lager) 

Med batterityp:     

NCA 1 040 000 1 730 000 1 520 000 2 180 000 

LFP 1 020 000 1 710 000 1 480 000 2 140 000 

Blysyra 1 010 000 1 700 000 1 470 000 2 130 000 

 
Tabell 14: Kostnadssammanställning för centralt energilager utifrån litteratur och återförsäljare där sådana finnes. 
Antagande gjort om att effektkapaciteten för vätgassystem och flödesbatteri ska kunna möta en ackumulerad lasttopp från 
hälften av slutkonsumenterna, men för metanol antogs detta för en tredjedel av slutkonsumenterna. 

Kostnad centrallager  Bränslecellsystem FB 

  H2  

57,5 kW 

CH3OH 

312,7 kW 

 

5 kW 

Antal hushåll  115 938 10 

Total lagrad energi [MWh] 25,3 206,4 2,2 

Total kostnad [SEK] 9 070 000 40 350 000 6 100 000 

Kostnad per slutkund [SEK] 78 870 43 017 610 000 
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6 Diskussion 

6.1 Batteriernas livslängd 

Livslängden för blybatterierna framstår som långa. Ett välskött och måttligt använt batteri kan på sin höjd 

ha en livstid på 20 år enligt olika branschkällor (bdbatteries, 2016; Cadex, 2016). Vid jämförelse av resultaten 

med indata för blybatteriers cykelkapacitet från bdbatteries (se figur 30) erhölls en något annorlunda 

ekvation än vad som använts i modellen: 

𝐿𝐶𝑃𝑏 = 39 000𝑥−0,8607 − 375,6 ( 10 ) 

men vid applicering av denna ekvation erhölls ändock väldigt långa livslängder. Skälet till detta kan vara 

flera: en ofullständig algoritm där exempelvis svavelkomplexbildning inte tagits med ej heller degraderingen 

av elektroderna. Den uppskattade livslängden bör kanske istället ses som en fingervisning att batterierna i 

modellens användning inte utsatts för någon hård belastning utan gott kan anses klara en livslängd på upp 

mot 20 år. Livslängden framstår dock som realistisk vid jämförelse med den mer avancerade typen av 

blybatterier som exempelvis gelbatterier där uppskattad livslängd ligger kring 50 år. 

För exemplet redovisat i figur 27, Flerbostad, 33 kWp, har batterierna genomfört endast ett par procent av 

sin totala cykelkapacitet. De livslängder som anges för batterier i dess garanti baseras på daglig cykling till 

maximalt urladdningsdjup. Exempelvis räknar FerroAmp med nära 10 års livslängd för sina LFP-batterier 

som har angetts ha 3 500 som maximal cykelkapacitet (FerroAmp, 2016). Det vill säga 3 500 

urladdningscykler delat med antal urladdningscykler på ett år (en per dag) ger då uppskattad livslängd. Rent 

teoretiskt skulle detta innebära att batteriernas livslängd skulle kunna vara det dubbla om urladdning endast 

sker varannan dag eller till mycket grundare urladdningsdjup. Med det i åtanke kan modellens framräknade 

livslängder på batterierna ändå anses ha viss bäring, men kanske mer som uppskattning av hur hårt de 

belastats. 

6.2 Begränsningen att enbart ladda energilager med 

överskottsel från PV 

I detta arbete sattes en begränsning i att enbart ladda energilagren med överskottsel från solceller. Detta gav 

att lagren riskerade att bli bulkiga då en strävan att kapa effekttoppar i lastprofilen valdes och lasttopparna 

inföll vid säsongsskilda tidpunkter från produktionen. Hade en alternativ approach valts där den 

producerade överskottselen endast skulle lagras tillfälligt för så snar egenkonsumtion som möjligt skulle 

resultatet blivit annorlunda. 

 
Figur 30: Kurvanpassning till data från bdbatteries.com över uppmätta antal cykler för blybatteri vid olika urladdningsdjup. 
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I en del av scenarierna producerade solcellerna mer totalt under året än vad som konsumerades, men i 

samtliga fall skedde produktionen vid fel tidpunkter relativt lastbehovet. Detta innebär även att en betydande 

andel av den producerade elen från solcellerna blir svår att använda till egenkonsumtion om inte ett 

långtidslager används (>dagar eller veckor). Alternativet blir då att leverera ut överskottet på nätet, vilket, 

vid en omfattande implementering av PV, befaras kunna leda till nätrelaterade problem såsom överspänning 

eller bakströmmar exempelvis. Om det lokala lagret inte kan hantera bulklagring skjuts problemet till 

nätägaren som kan hantera det antingen genom det enklaste (och i nuläget billigaste) sättet, stoppa 

inmatningen. Detta används både i Italien och i Tyskland. Italien ser detta som den främsta kortsiktiga 

metoden att hantera överetableringen av PV i vissa områden. I Tyskland är det belagt med krav på att vara 

sista åtgärd efter att alla andra åtgärder har vidtagits, samt ersättningsskyldighet gentemot mikroproducenten 

tillika en skyldighet att åtgärda nätets kapacitet för att undvika problemet framöver. Det andra alternativet 

för nätägaren är att förstärka nätet, vilket är kostsamt. Det tredje alternativet skulle kunna vara någon form 

av energilager, som en buffert där produktions- och lasttoppar jämnas ut. 

Om det lokala energilagret inte strävar efter att minska både produktionstoppar och egna lasttoppar riskerar 

en missa en, ur systemperspektiv, signifikant viktig egenskap som energilager kan erbjuda, den utjämnande 

och systemstabiliserande effekten som reducering av effektrusningar kan ge. Nackdelen blir lagrets 

bulkighet. Genom att tillåta viss laddning av energilagret från nätet i kombination med lagring av 

egenproducerad solcellsel bör lagrets totala storlek kunna minskas. Detta är särskilt relevant under 

vinterhalvåret. 

Ett tänkbart upplägg är batterier i hemmet, på kundsidan av mätaren, som hjälper till att kapa effektspikarna 

med hjälp av nätladdning under lågkonsumtion. 

I modellen hade batterierna i vissa fall svårt att utföra denna service enbart med solcellsel då den under 

dessa tillfällen var låg. Istället fick bränslecellssystemet leverera både bulkenergi och effekttoppar, men 

framförallt begränsades batteriernas uppladdningsmöjlighet av den satta restriktionen att i huvudsak skulle 

toppar från solcellernas elproduktion kapas via lagring. Detta gav att bränslecellssystemet fick ges en viss 

överkapacitet för att kunna hantera effekttopparna vilket i slutändan ökade kostnaden. I andra fall skulle 

batterierna kunnat jobba mer, men för att klara energibehovet, utöver effekttoppen, hade antalet batterier 

behövts ökas. Exempelvis i villa med direktel var detta ett omöjligt scenario (se figur 31), men i fallet med 

flerbostad och kanske även fjärrvärmevilla hade detta säkert kunnat användas bättre (se figur 32 – 34). 

 

 

 
Figur 31: Resulterande effektflöden i fallet Villa direktel med direktkonsumtion av solcellsproduktion, men ingen lagring. 
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Figur 32: Resulterande effektflöden för fallet med fjärrvärmevilla och direktkonsumtion av solcellselen. 

 
Figur 33: Resulterande effektflöden för fallet med flerbostad, 33 kWp, och direktkonsumtion av solcellselen. 

 
Figur 34: Resulterande effektflöden för fallet med flerbostad, 44 kWp, och direktkonsumtion av solcellselen. 
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6.3 Förluster i systemen 

Vid lagring av energi sker oundvikligen förluster. I fallet med bränslecellssystem är detta synnerligen 

märkbart. Vid användning av bränslecell i lokallagret kan förlusterna anses vara acceptabla då elen som 

används till lagringen är gratis. Detta har givetvis ekonomiska aspekter med. Ifall en mikroproducent kan 

sälja sin överskottsel kommer detta vara mycket mer intressant än att kasta bort hälften för att kunna göra 

en mindre besparing under vinterhalvåret. Detta blir ett incitament för kunder att installera solceller och 

istället för att satsa på lagringstekniker räknar de med att leverera ut överskottet, helst mot betalning, och 

sedan köpa in el vid behov. Inom överskådlig tid kommer troligen den största motorn för folk att investera 

i solceller och eventuella energilager vara ideella förr än rent ekonomiska. Det är tämligen lång 

återbetalningstid för solceller i Sverige vilket gör att om man vill tjäna snabba pengar finns mer lämpade 

områden att satsa sina medel, men om kunder ska välja att satsa på energilagring i någon större utsträckning 

bör det finnas ekonomisk vinning i det. Om exempelvis energilagret bidrar till en minskning av 

effekttopparna måste detta kunna premieras genom att växla över abonnemangsformen för kunden till en 

effektbaserad tariff istället för energibaserad. 

I figur 27 gavs exempel på skillnaden i batterianvändningen orsakad av uppladdningshastigheten i NCA 

respektive blybatteri. Där framgår även att det finns skillnad i förluster orsakade av självurladdning mellan 

batterityperna. Om systemet ändrades så att batterierna jobbade mer frekvent skulle givetvis tiden 

batterierna är utsatta för självurladdning minska. Detta gör störst skillnad för lithium-batterierna, men så 

klart även för blybatterierna (se tabell 15).  

Förlustskillnaderna mellan bränslecellssystemet och flödesbatteriet i centrallagret är mer av relevans för 

aktören som driver energilagringstjänsten (se även tabell 11). Är det en utomstående aktör måste förlusterna 

balanseras upp och kostnaden för detta täckas av mellanskillnaden mellan såld överskottsel ut från 

centrallagret respektive inköpt el som skall levereras tillbaka till kund om ett net-meetering system hålls. I 

fallen villa med fjärrvärme och flerbostad 44 kWp, skedde så mycket elproduktion att det översteg 

slutkundens totala energibehov. I dessa fall blir den negativa differensen mellan försäljningsbar överskottsel 

efter centrallagret och förväntat eluttag via netmeetering från slutkund en icke-fråga. 

Tabell 15: Sammanställning över omvandlingsförlusterna i de olika systemen. Notera att för det lokala lagret gäller antingen 
förluster för NCA eller blybatteri. Likaså för centrallagret: antingen bränslecell eller flödesbatteri. Alla värden gäller för 
15% månatlig samt 15% årlig effektreducering. Med ”Differens överskottsel…” menas differensen mellan säljbart överskott 
från centrallagret och mängden el kunden kan kräva uttag av via net-meetering. 

 Villa, direktel 

11 kWp 

Villa, fjärrvärme 

11 kWp 

Flerbostad 249 

lgh 33 kWp 

Flerbostad 249 

lgh 44 kWp 

Förluster i lokalt lager [kWh] 

NCA 331 358 1054 898 

Blybatteri 9 6 28 17 

Bränslecellsystem 245 220 885 1 028 

Förluster i centralt lager [kWh] 

Bränslecellsystem 1 305 120 235 238 

Flödesbatteri 225 20 43 44 

Differens överskottsel och netmeetering-uttag efter centrallager [kWh] 

Bränslecellsystem -789 -80 -143 -162 

Flödesbatteri -264 -28 -65 -72 
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6.4 Teknikernas mognadsgrad 

Av teknikerna använda i modellen är det endast bränsleceller och batterier som är att betrakta som 

kommersiellt tillgängliga. Det sker fortfarande mycket utvecklingsarbete inom bränsleceller, framförallt vad 

gäller elektrolys, men den teoretiska verkningsgraden för bränsleceller ligger på 80% vilket gör att det aldrig 

kommer ske någon revolution i ηRT för dessa system. Det utvecklingsarbetet mycket kretsar kring är 

integration av bränslecellsenheter med exempelvis mikrokraftvärmeverk för att därmed erhålla högre 

systemverkningsgrader, men även optimering av prestanda och hållbarhet. I nuläget är dock bränsleceller 

och lagring av överskottsel via elektrolys i vätgas en av de få tekniker som kan utföra långtidslagring i mindre 

skala. 

Enligt företrädare för branschen skulle priset falla med en faktor tio om antalet producerade enheter 

överskred 100 st/år. I dagsläget sker monteringen av bränslecellsystemen manuellt vilket står för den 

huvudsakliga kostnaden. I material är det egentligen endast membranen, tillverkade av ex.v. 3M, som är 

dyra. Både USDOE (2015) och ChemViews (2013) spår en långsam, men fallande, prisutveckling inom 

bränslecellernas kommersialisering. Tydligast är trenden hos de tekniker som utnyttjar Platina, vilket håller 

ett fallande råvarupris, men bidragande är även förfinade tekniker som kräver mindre Platina/kW. Enligt 

USDOE (2015) skulle priset för bränslecellstack falla snabbt med redan vid 30 000 producerade enheter 

och nå ca 760 SEK/kW. Målet är 500 000 enheter producerade i USA per år till en kostnad av 480 SEK/kW. 

Fischer-Tropsch tekniken har funnits i industriell skala sedan många decennier, men har i dagsläget inte 

etablerat sig för småskalig verksamhet, annat än i laboratoriesammanhang. Med tanke på vätgaslagringens 

risker vore en framtida utveckling av mikro-reaktorer för Fischer-Tropsch synnerligen intressant. Det finns 

företag som arbetar med utvecklingen av sådana, exempelvis Vinci Technologies, men dessa är troligen inte 

på marknaden inom en överskådlig framtid. 

Pumped heat electrical storage är inte heller kommersiellt tillgänglig teknik i nuläget. Isentropic, som lanserat 

tekniken, har dock installerat högeffektiva termiska lagringstankar med skarp stratifiering, för 

industrilösningar. Denna teknik menar de är en delkomponent av PHES-konceptet, vilket de har mottagit 

ansenliga forskningsanslag för att utveckla och installera via en testanläggning för provdrift. Enligt deras 

beräkningar ska lagringstekniken ligga i storleksordningen 1 030 SEK/kWh kostnadsmässigt. Det 

kommande året kan förhoppningsvis ge besked om den utvecklingen. 

Flödesbatterier finns tillgängliga kommersiellt (exempelvis det Australiensiska Redflow Zcell med ett zink-

brom baserat system, $12 600 AUD, 5kW/10 kWh), men prisbilden på dessa system har ännu inte kommit 

ner i de förutspådda nivåerna vilket gör de till tunga investeringar. Vionx Energy har talat om ett Vanadium 

redox system som ska vara 30% billigare än traditionell pumpkraft när det kommer till energilagring, men 

de har ännu inte presenterat ett faktiskt pris för sitt system. De enda värden som stod att finna var siffror 

från 2010 och då räknade dem med 2 700 SEK/kWh vilket är i nivå med kostnaden för pumpkraft enligt 

EPRI (2010) och till och med högre enligt andra (Kaldellis et al., 2007; Jernkontoret, 2016). 

6.5 Ekonomiska aspekter 

Intäktsmöjligheter för ett centralt lager: 

 Frekvensreglering åt SVK 

▫ Primärfrekvensregleringen, FCR-Normal, kräver en minsta volym av 200 MW vilket är för stort för 

aggregerade centrallager som detta. Den kommande automatiska sekundära frekvensregleringen 

FRR-A med minsta volymkrav 5 MW skulle kunna vara aktuell. I detta arbete utformades ett central 

lager med en effektkapacitet på 57 kW (vätgasbaserat). Det skulle då krävas 88 stycken sådana lager 

för att komma upp i 5 MW och förutsätta att en distribuerad reserv tillåts. Lämpligare vore kanske 

då att installera centrallager med en enskild effekt på minst 0,5 MW då krävs endast 10 distribuerade 
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centrallager. För att uppnå det utifrån resultaten i detta arbete måste det föreslagna lagret nära på 

tiofaldigas för att kunna nå önskad effekt. Betänkas bör här att detta kräver utrymme för 9 stycken 

40’-containers som mäter 12,2  2,5 m per centralt lager. Med metanol nås önskad effektkapacitet 

lättare, 16 40’-containers skulle motsvara 5 MW. Oavsett energibärare begränsar detta placeringen till 

områden utanför bostadsområden, både av utrymmesmässiga skäl, men även säkerhetsmässiga om 

vätgas eller metanol används som energibärare. 

 Minskat effektuttag från överliggande nät 

▫ Det finns två aspekter på detta. Det ena är de oplanerade höga lasttopparna som inträffar under 

vintertid. Vid överskridande av dessa debiteras dock DSO:n endast om de inträffar vid två tillfällen 

och medelvärdet av dessa överstiger den fastställda effektnivån. Det överstigande värdet blir grund 

för straffavgift. Detta inträffar inte så frekvent att det kan utgöra ekonomisk bäring för att finansiera 

energilager. Samt i förlängningen kan detta resultera i ett nollsummespel där Vattenfall endast höjer 

avgifterna för att korrigera sin intäktsram. Det andra är en generell sänkning av effektuttag från 

överliggande nät. Detta innebär dock en vidsträckt implementering av centrallager för att få 

genomslag. Mälarenergis abonnemang gentemot Vattenfall ligger på 350 MW fördelat på två nät, med 

ett effekttak för ena nätområdet (Hallstahammar) på 160 MW gentemot överliggande nät. Under 

januari 2016 överstegs detta med ca 4,8 MW. I detta nätområde återfinns många villor med 

direktverkande el samt en del tyngre industri. Om en antar att effekttopparna inträffade samtidigt, 

vilket de i verkligheten egentligen inte gör, kan en överslagsräkning göras för mängden energilager 

som hade krävts för att undvika överskridandet av effekttaket gentemot överliggande nät. Antag att 

effektkapaciteten per energilager är samma som redovisades i tabell 15 (som dock gällde 

fjärrvärmevillor). Det ger att dessa 4,8 MW kunnat balanseras, i aktuellt nätområde, av 84 

vätgasbaserade eller 16 metanolbaserade energilager. Detta är dock strikt hypotetiskt och är avhängigt 

en mängd okända parametrar som exempelvis var i nätområdet överuttag skedde och var lagren 

placeras. Det är inte givet att ett energilager är fysiskt tillgängligt för alla delar av ett nätområde. 

 Undviken investering i förstärkning/utbyggnad av distributionsnät 

▫ Detta alternativ framhålls ofta som det troligaste alternativet där ett energilager skulle kunna utgöra 

ett ekonomiskt reellt alternativ. I de två föregående fallen föreligger ingen nödig investering som 

energilagret kan jämföras mot, men om en sektion av distributionsnätet står inför ett förändrat 

konsumentbeteende i form av exempelvis en omfattande installation av solceller eller ett kraftigt ökat 

användande av elbilar där en kan se att nätet riskerar att drabbas av effektflöden som delar av det ej 

är anpassat för kan energilager utgöra ett möjligt alternativ. Antingen energilagret skulle användas 

som i detta arbete där det fyller en effekttoppskapande funktion eller, som i fallet med elbilar, utgöra 

en energibank vid uppladdningstillfällen skulle energilagrets principiella funktion vara att tjäna som 

en ackumulatortank där effektflödena jämnas ut och håller de till att ligga inom nätets avsedda 

funktionalitet. På det viset kan kostsam kablifiering, nätförstärkning eller utbytande av 

transformatorer skjutas upp eller i bästa fall kanske helt undvikas. Detta alternativ kan även utgöra 

ett delsteg på vägen mot att nå tillräcklig total effekt hos de distribuerade lagren för att kunna 

användas som frekvensreglerande effektreserv åt Svenska Kraftnät och i slutänden kanske till och 

med bidra till minskat effektbehov från överliggande nät. Det sistnämnda kanske är främst intressant 

ur ett systemperspektiv på elsystemet i stort. 

Med rådande lagstiftning (SF, 1997) tillåts DSO:er hålla smärre energilager endast för att garantera 

driftsäkerhet. Det ges inget klart utrymme i lagtexten för att upprätta större energilager som tjänar till att 

lagra energi vid överskott och sedan distribuera ut det vid lasttoppar/underskott. Där närmar sig frågan en 

gråzon om produktion istället för distribution. Om det för en DSO ska vara möjligt att implementera 

energilager måste dels lagtexten förtydliga detta samt det måste bli möjligt för DSO:erna att kunna inkludera 

energilagren i sin kostnadsbas. 
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6.6 Volatiliteten 

I samtliga fall skedde en markant förändring av effektflödena från den ursprungliga lastprofilen till fallet 

med installerade solceller med direktkonsumtion (se tabell 16). De stora lasttopparna kvarstod och det 

tillkom produktionstoppar dagligen med effektflöden åt motsatt håll. Detta orsakar ändrade spänningsnivåer 

i nätets ledningar som i värsta fall kan leda till skador på utrustning. En transformatorstation är vanligen 

inställd på att leverera en viss överspänning ut för att kompensera för spänningsfallet över ledningen så att 

slutkund får ut nominell spänning i sin ände. Om samma ledning senare tar in lokalt producerad el hos 

slutkund med nominell spänning, 230 V, och transformatorstationen alltjämt levererar ut samma 

kompenserande överspänning infaller överspänning någonstans längs med ledningen vilket i för stor 

omfattning kan leda till materiella skador. Vidare kan dessa variationer på effektflödena innebära ökad 

påfrestning på kraftelektroniska komponenter. Vid stor produktion kan det även uppstå bakströmmar från 

en transformatorstation som vid ett strömbortfall, då nätets motstånd försvinner, kan orsaka höga 

strömtoppar från den distribuerade produktionen vilket kan skada kraftelektroniska komponenter.  

I de simulerade fallen kunde konstateras att det i samtliga fall skedde en tydlig minskning av volatiliteten, 

både till spridning och storlek, som direkt följde graden av effektreducering (se figur 35 - 38). Om systemen 

hade kompletterats med ytterligare batterianvändning för att jämna ut effektskillnaderna på dygnsbasis skulle 

troligen denna trend förstärkas ytterligare.  

Tabell 16: Volatiliteten redovisad som standardavvikelsen för de olika fallen på årsbasis och den genomsnittliga volatiliteten 
på dygnsbasis. Tabellen visar utfallet av centrallager med bränslecell och lokallager blybatterier samt 15% effektreducering. 

 Villa,      
direktel 

Villa, 
fjärrvärme 

Flerbostad    
249 lgh 

Flerbostad    
249 lgh 

 11 kWp 11 kWp 33 kWp 44 kWp 

Volatilitet: Årlig Medel 
/ dygn 

Årlig Medel 
/ dygn 

Årlig Medel 
/ dygn 

Årlig Medel 
/ dygn 

Ursprunglig lastprofil 1,42 0,50 0,46 0,36 3,97 3,65 3,97 3,65 

PV & direktkonsumtion 2,70 2,11 2,06 1,96 5,90 5,61 6,31 5,97 

PV & lokalt lager 2,52 1,87 1,92 1,84 5,07 4,84 5,55 5,27 

PV, lokalt & centralt lager 1,79 1,38 1,86 1,78 4,92 4,71 5,41 5,15 

 

 
Figur 35: Volatiliteten redovisad som standardavvikelsen på dygnsbasis för Villa direktel. Scenariot åskådliggör 
konfigureringen blybatterier, lokalt och bränslecellsystem, centralt samt 15% månatlig respektive årlig effektreducering. 
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Figur 36: Volatiliteten redovisad som standardavvikelsen på dygnsbasis för Villa fjärrvärme. Scenariot åskådliggör 
konfigureringen blybatterier, lokalt och bränslecellsystem, centralt samt 15% månatlig respektive årlig effektreducering. 

 
Figur 37: Volatiliteten redovisad som standardavvikelsen på dygnsbasis för Flerbostad, 33 kWp. Scenariot åskådliggör 
konfigureringen blybatterier, lokalt och bränslecellsystem, centralt samt 15% månatlig respektive årlig effektreducering. 

 
Figur 38: Volatiliteten redovisad som standardavvikelsen på dygnsbasis för Flerbostad, 44 kWp. Scenariot åskådliggör 
konfigureringen blybatterier, lokalt och bränslecellsystem, centralt samt 15% månatlig respektive årlig effektreducering. 
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6.7 Osäkerheter i studien 

När det kommer till energilagring handlar de flesta studierna om lagring av energi över några timmar. Det 

primära brukar vara att uträtta nättjänster såsom elkvalitet och frekvensreglering. Bägge dessa tjänster 

handlar om relativt korta tidsspann, det förra uppemot timmar och det senare sekunder och minutrar. I 

detta arbete har energilagringens nytta fokuserats till att minska de oönskade stora effektrusningarna snarare 

än att maximera mikroproducentens egenkonsumtion. Det senare har ändock påverkats positivt enligt 

simuleringarna. Detta val av fokus har gett att energilagret i studien behövt arbeta med delvis andra 

tidsspann, nämligen dagar upp till månader – säsongslagring. En följd är att resultaten i arbetet har varit 

svåra att vidimera mot andra studier utöver generella slutsatser om fördelen med effektreduceringar. 

Vid jämförelse med utvärderingen av energilagret i Falköping (Elforsk, 2014) kan konstateras att där 

laddades batterierna ur fullständigt dagligen under en timmes tid vilket enligt deras beräkning skulle resultera 

i en kvarvarande cykelkapacitet hos batterierna med knappt 30% efter tio års drift. Det innebär att dessa 

batterier då skulle ha genomfört ca 3650 cykler till 100% urladdning. I detta arbete har batterierna används 

mycket försiktigare. Exempelvis för fallet villa med fjärrvärme användes NCA-batterierna i 366 cykler under 

det simulerade året (se figur 39). Maximalt urladdningsdjup var lite drygt 20% och det genomsnittliga 

urladdningsdjupet låg kring 4,5%, vilket härrör från självurladdningen. Enligt modellen skulle detta 

användningsmönster av batterierna motsvara en total livslängd på 19 år innan maximal cyklingskapacitet 

vore uppnådd. Det vill säga efter 10 års drift förväntas nästan halva kapaciteten vara kvar. Det visar att 

aktuell modell simulerat batteriernas livskapacitet till att hålla längre än i fallet med Falköping vilket är 

rimligt. 

Det kvarstår dock osäkerheter med hur batterierna självdegraderar över tid. Detta borde kunna ha signifikant 

inverkan på batteriers livslängd vilket inte inkluderats i modellen.  

Den ekonomiska uppskattningen är behäftad med klara osäkerheter vad gäller marknadsmässiga priser och 

bör ses som en fingervisning om inbördes rangordning mellan de olika teknikerna om vilken som är dyrare 

respektive billigare. Det som framstod som märkligt var att i alla rapporter framhölls flödesbatterier som en 

billig lagringsteknik, men när de siffror som nämnts kring dess kostnad användes för beräkning blev den 

istället väldigt kostsam. Flera siffror baseras på faktiska inköpskostnader för Hans-Olof Nilssons (2016) 

smarta hem i Agnesberg utanför Göteborg. En intressant jämförelse är med det grekiska företaget Tropical 

 
Figur 39: Figuren visar NCA-batteris urladdningscykler under det simulerade året. Totalt antal cykler var 366 och det stora 
flertalet gick inte djupare än 3 - 4% vilket motsvarade självurladdningen. Max urladdningsdjup var 21%. Figuren gäller 
fallet villa med fjärrvärme, NCA-batterier lokalt och bränslecellsystem i centrallagret samt månatlig och årlig effektreducering 
på 15%. 
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Fuel Cells som har tagit fram en konceptlösning för bland annat enskilda hushåll, men även större 

applikationer, där de levererar 19’’-rackmonterade system. Dessa inkluderar PEMFC, kontrollenhet, 

elektrolysenhet, DC-DC-laddare 12/24/48V, bly- eller LFP-batterier samt vätgaslagring i metallhydrid-

tankar. Det sista är väldigt spännande då det undanröjer behovet av trycksättning då tekniken rymmer stora 

mängder gas relativt volym vid atmosfärstryck genom interstitiella väte-metall-bindningar. Eftersom 

systemet bygger på rackmontage finns möjligheten till att skräddarsy lösningar utan att få dyra 

specialtillverkningskostnader – allt bygger på 19’’-moduler. Företaget erhöll innovationsstipendie från Bill 

Gates för övrigt (Tropical Fuel Cells, 2016). 

Simuleringen bygger på flertalet antaganden och därmed följande osäkerheter. Exempelvis betraktades 

varmvattnet i ackumulatortanken som skarpt stratifierad (skiktad) och därav hanterades uttaget av 

varmvatten som att volymen av varmvattenkroppen i tanken minskades med en specifik storlek 

motsvarande ett genomsnittligt timbehov. Som nämnts i diskussionen finns osäkerheter i hur batterierna 

simulerats, inte minst vad gäller deras livslängd. 

I algoritmen finns ingen hänsyn tagen till elektrolysenhetens uppstartstid vilket rimligen bör inverka. Detta 

är en felkälla som klart kan resultera i att den simulerade mängden lagrad energi är för stor. 

Vid samtal med Hans-Olof Nilsson i Agnesberg, som har konstruerat ett helt solenergibaserat hem och kört 

det i ö-drift sedan mars 2015, framkom flera intressanta likheter med detta examensarbete. Där användes 

PEM-FC för baskraft under fyra vintermånader, en separat elektrolysenhet som producerar vätgas under 

sommarmånader (här fanns en skillnad då Hans-Olofs system låter batterierna ta över driften av elektrolysen 

då solen gått ned för att maximera produktionen). Batterilagret bestod i gelbaserade blysilikonbatterier och 

var anpassat för att klara laddning av två elbilar (48 kW/144 kWh), vilket är avsevärt mycket större än i detta 

arbete, men här var inte fokus att bli självförsörjande heller. I Hans-Olofs system har även spillvärme tagits 

till vara för varmvattenproduktion och golvvärme. Det har inte tagits med i aktuellt arbete. 
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7 Rekommenderade vidare studier 

Detta arbete har spänt över ett ganska stort underlag. En sak har framkommit tydligt och det är att en av de 

mer intressanta möjligheterna, ur en DSO:s perspektiv, som ett energilager kan erbjuda, är möjligheten att 

kapa effekttoppar. Detta bör studeras vidare, dels ur ett dygnsperspektiv där variationen under dygnet kan 

jämnas ut till jämnare effektflöden via ett buffrande energilager, men även vidare skärskåda möjligheten till 

säsongslagring som solcellesel faktiskt öppnar upp för. Det är behäftat med förluster, men då elen är gratis 

och förtjänsten av reducerade effekttoppar för systemet är signifikant bör detta studerades vidare. 

- Simuleringar över spänningsförhållanden i elnätet för att ringa in var energilager fyller reell nytta. 

- Aggregerade energilager i flera nivåer? Lokala, regionala och centrala? Kan de fylla olika funktioner 

och kapaciteter? 

- Metanol, vätgas eller flödesbatterier? Mer djupgående studier kring ekonomiska möjligheter och 

LCA. Vilket användarperspektiv finns? Är något alternativ uteslutet ur opinionshänseende eller 

säkerhet? 

- Ekonomisk detaljstudie kring hur ett energilager kan ges ekonomiska incitament genom ändrade 

debiteringsförfarande – både för privatkund (eller prosument), men även för DSO eller 

utomstående aktör. Ska effektöverskridande gentemot överliggande nät kosta mer och energilager 

med effektreducerande egenskaper baserat på lagerhållning av intermittent elproduktion erhålla 

effektiviseringscertifikat? 
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8 Slutsatser 

Erfarenheter från Italien och Tyskland visar att en kommande kraftig implementering av PV-installationer 

kommer att kräva åtgärder från TSO:er och DSO:er för att hantera det förändrade effektflödet. Det 

traditionella sättet är nätförstärkande åtgärder, men då dessa kan vara kostsamma föreligger möjligheter för 

energilager att vara ett alternativ. Både Tyskland och Italien ser en framtid inom distribuerade energilager 

som en integrerad del i vad som lite diffus brukar benämnas som smarta nät. I bägge dessa länders fall är 

behovet redan där och hanteras i ett kortsiktigt perspektiv med inmatningsreglerande åtgärder, bortkoppling, 

i väntan på mer permanenta lösningar där nätförstärkning ingår, men energilager ses som huvudredskap. 

I detta arbete har energilager simulerats där effekttoppar reducerats på månatlig och årlig basis. Resultatet 

visar att självkonsumtionen ökar för prosumenten och effektrusningarna minskar (volatiliteten) jämfört med 

system där PV-installationer saknar energilagring. 

En viktig slutsats är att energilager som ska bunkra energi över säsong snabbt blir bulkiga och kräver mycket 

utrymme. Detta blir en begränsande faktor för vad mikroproducenter kan lagra själva, men kan även utgöra 

en komplicerande faktor över var aggregerade lager kan placeras i relation till var i nätet behovet infinner 

sig. 

För en DSO är den rimligaste lösningen på utformningen av energilager att dessa delas upp mellan slutkund 

och ett/flera distribuerade lager. Detta kan även ge en ökad stabilitet i systemet i form av delredundans, 

vilket kan utnyttjas för att påverka SAIDA och SAIFA. Om ordinarie strömförsörjning går ned kan 

distribuerade lager utgöra primärreserv. Integreras de lokala energilagren hos slutkund via elektronisk 

övervakning kan även dessa ingå som en reserv. När sekundärreserv kliver in kopplas de distribuerade 

energilagren ur och vid återställd strömförsörjning återladdas lagren under perioder av lågkonsumtion. 

För en DSO ses möjligheter att med hjälp av energilager främst kunna utjämna effekttoppar, men även 

elkvalitetstjänster såsom spänningshöjning, filtrering av övertoner och reaktiv kompensation kan erhållas. I 

takt med en utbyggnad av energilagren ses möjligheten att kunna sammanlagra fler tjänster såsom sekundär 

frekvensreglering enligt FRR-A som kan bli en service att sälja till Svenska kraftnät. Här krävs att kapaciteten 

kommit upp i rätt dimension och att styrningen av dessa blivit löst på tillfredsställande vis. 

Den främsta ekonomiska motiveringen till energilager för en DSO framstår i dagsläget som möjligheten till 

besparingar i utgifter via undvikna investeringar i nätförstärkningar. En sekundär, men ändock stark 

motivering, är allmän systemförstärkning, men om DSO:er inte kan inkludera energilager i sin kostnadsbas 

såsom legitima verktyg för upprätthållande av sin infrastrukturella service kommer energilager troligen inte 

att implementeras i vidare utsträckning. 

Det krävs förtydligande av lagtext och regelverk kring ägandeförhållande som, inte minst, möjliggör 

uppförande, ägande och drift av energilager för nätägare. 

Det vore lämpligt att i god tid, redan nu, studera det Italienska förslaget om en anslutningsavgift för 

intermittenta energislag som viktar nätets acceptansförmåga mot hur adekvat installationen är utformad med 

hänseende till nätets kapacitet såsom en metod att främja lokal energilagring. Detta bör lämpligen 

kombineras med att undersöka utfallet av det Tyska riktade bidraget till batterier för hushållsanvändning i 

kombination med PV. Det vore synnerligen olyckligt om Sverige försitter chansen att i god tid, utifrån 

Italiens och Tysklands erfarenheter, utforma en systemmässigt hållbar implementering av PV. 

Det lokala energilagret utgörs lämpligast av ett bränslecellssystem som laddas vid överskott efter att 

direktkonsumtion och batteriladdning skett samt ett blysyrabatterilager av geltyp. Bränslecellsystemet utgör 

systemets baskraft under vinterhalvår och batterierna hanterar effektbruset, dvs de höga korta 

effektspikarna, under både vinter och sommar. Under vinter i samverkan med bränslecell och under sommar 

helt själva. Blybatteristacken bör dimensioneras så att batterierna inte utnyttjas mer än till 50% DoD. 
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Det centrala energilagret är mer känsligt för förluster i det fall det ska drivas av en utomstående aktör och 

här skulle flödesbatterier därför kunna utgöra ett lämpligare alternativ, men då kostnaden för dessa är klart 

osäker bör en ekonomisk utvärdering göras för att fastställa om, förlusterna till trots, bränslecellssystemet 

ändock är ett ekonomiskt sett mer försvarbart alternativ. Det som främst talar för ett bränslecellsystem är 

just bulkigheten. Här framstår ett metanolbaserat system som det absolut mest effektiva, men i väntan på 

att den tekniken blir tillgänglig rekommenderas vätgasbaserade energilager. 

För en makroproducent föreligger inget egenintresse av att hålla ett energilager. Ur en nätägares perspektiv 

finns dock systemfördelar med att hålla ett buffrande energilager. Volatiliteten vid anslutningspunkt och 

närmast liggande transformatorstation/ställverk minskade med en faktor 200 enligt simuleringen vilket ger 

avsevärt minskade påfrestningar på kraftelektroniska komponenter samt en stabilare och mer lättbalanserad 

elproduktion ut på nätet. Detta kan erhållas med flera olika typer av energilagringstekniker: batterier, 

bränsleceller eller flödesbatterier. För att erhålla kortslutningseffekt simulerades en teknik kallad 

termoelektrisk värmepump (pumped heat electrical storage, PHES) vilken genom sin reversibla 

värmemotor/kompressor håller en synkron sammankoppling med elnätet via generatorn. Denna teknik 

tillskrivs goda egenskaper såsom låga förluster, bra urladdningsdjup, lång livstid och enkel mekanik med god 

resurstillgång. I nuläget ligger tekniken alltjämt på utvecklingsfas. 
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9 Bilaga 1: Tekniker för lagring av energi 

9.1 Termiska 

9.1.1 Saltlager 

Saltlager används främst i kombination med heliostater eller koncentrerad solkraft där överskottsvärmet 

lagras i smält salt. Salt har egenskapen att vara i fast fas vid rumstemperatur, men smälta vid höga 

temperaturer. Värmeenergin kan senare återvinnas som elektricitet genom turbin och generator. Tekniken 

saknar direkt tillämpning i Svenska förhållanden för elektrisk energilagring. 

9.1.2 Ackumulatortank 

I Sverige finns årligt behov av värme till hushåll. I form av uppvärmning september till april och i form av 

tappvarmvatten året runt. 19 TWh eller ca 25% av elanvändningen inom bostads- och servicesektorn under 

2011 gick till uppvärmning och varmvatten. Här står småhus för lejonparten med ca 14 TWh under 2011 

(Energiläget, 2013). Genom att kombinera distribuerad generation och termisk lagring i ackumulatortank 

kan graden självkonsumtion ökas, vilket minskar en presumtiv stress på lågspänningsledningar, men även 

bidra till en effektreducering av topplaster. I de hushåll där vattenburet radiatorsystem finns kan detta 

kopplas till ackumulatortanken. I hushåll utan vattenburet radiatorsystem inskränks lagringen till enbart 

varmvatten. I bägge fallen finns möjlighet att installera värmepump till ackumulatortanken antingen för 

uppgradering av värmet in till ett vattenburet radiatorsystem alternativt som högtemperaturkälla till 

vatten/luftvärmepump för uppvärmning av bostad. Utbytet begränsas av den lägre solinstrålningen under 

vinterhalvåret. 

9.1.3 Termoelektrisk värmepump (Pumped Heat Electrical Storage, PHES) 

PHES bygger på vedertagen teknik för låga kostnader och utan några hotande resursbrister av material. 

Systemet utgörs, principiellt av två isolerade stålbehållare fyllda med mineralpartiklar (finkrossat gråberg) 

genom vilka en gas cirkuleras under komprimering respektive expansion. En monatomisk gas, Argon, med 

stort temperaturmässigt arbetsområde är lämpligt arbetsmedium då det ger minskade kostnader för 

lagerbehållare. 

Kolvar i en värmemotor komprimerar Argongas till 12 bar, 500°C. Gasen växlar av värmet mot mineralen 

i hettemperaturkällan (isolerad stålbehållare) och leds ut i botten med omgivande temperatur till 

expansionskärl där temperaturen faller till -160°C. Den expanderade, kalla gasen leds in i 

kalltemperaturkällan (isolerad stålbehållare), växlar på värme till omgivande temperatur och går till 

komprimering på nytt. Vid utvinning av den lagrade energin vänds cykeln och kolvarna på värmemotorn 

genererar el. 

Responstid för systemet ligger inom sekundrar och uppåt. Systemstorlek kan anta storlekar mellan 2-5 MW 

per enhet och genom klusterkonstruktion kan GW-system erhållas med en lagringskapacitet på åtta timmar 

och lagringsförluster kring 1% per dygn. Tekniken lämpar sig för elkvalitetsreglering och primärreserv. ηRT 

ligger mellan 75-80% och enligt utvecklaren Isentropic Ltd i Storbritannien ligger priset per kWh 30% lägre 

än för pumpkraft. Tekniken ligger i demonstrationsfas och de första kommersiella anläggningarna började 

levereras under 2014 (ESA, 2016; Isentropic, 2016; White et al., 2012). 

Tekniken har inga geologiska begränsningar eller krav på befintlig kraftproduktion utan kan utgöra stand 

alone-enheter vilket gör den intressant att simulera i aktuell studie. 

9.1.4 Flytande luft 

Systemet utgörs av tre huvudprocesser. (1) Laddning genom insugning av luft som efter rening kyls via 

värmepumpsprocess tills mediet övergår till vätska (700 l gasfas bildar 1 l flytande fas). (2) Den flytande 

luften lagras i atmosfärstryck i tankar. Tankarna kan lagra flytande luft motsvarande GWh av potentiell el. 
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(3) För elgenerering pumpas den flytande luften till högt tryck varvid den genom överhettning, via 

värmeväxlare mot omgivande lufttemperatur, förångas och bildar en gas under högt tryck som kan driva en 

turbin och generator (ESA, 2016). Tekniken använder sig av etablerade komponenter med lång livslängd 

och har således låg teknologisk risk. Förutsättning är tillgång till turbin och generator. 

En pilotanläggning har varit i drift sedan 2011 i Storbritannien med kapaciteten 350 kW/2,5MWh. 

9.2 Elektriska 

9.2.1 Supraledare (Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES) 

Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES, utgör en lagringsteknik med hjälp av magnetiska fält. 

Ström under likspänning flödar genom kraftigt kylda spolar (-270°C) och genererar fälten. Tack vare 

superledande, lågtempererade material råder nära ideala förhållanden med minimala förluster för strömmen. 

Detta gör att energin kan lagras utan signifikanta förluster över tid samt klarar en nära på total urladdning 

(IEA, 2014; Ibrahim et al., 2008). Fysiska begränsningar gör att denna teknik har en maxeffekt av upp mot 

10MW. Magnetsystemen medför stor vikt som gör storskaliga system praktisk omöjliga. Vid ökad storlek 

medför detta även ökad dimension på ledare och därmed förhöjda förluster på grund av värmeutveckling i 

de supraledande trådarna. Teknikens höga effektivitet och momentana upp- respektive urladdning av höga 

effekter gör den ypperlig för elkvalitetsändamål och UPS (IVA, 2015; San Martin et al., 2011). Denna teknik 

räknas som ny och ligger i utvecklingsfas. ABB var involverad i ett projekt med bland andra SuperPower 

Inc. i Texas under 2010-2014 för utveckling av SMES-teknologi (SuperPower Inc., 2016). 

9.2.2 Kondensatorbank 

Kondensatorbank har använts som industriell standard för att faskompensera genom reaktiv effekt, men en 

utveckling av tekniken som skedde under 60- och 70-talen är superkondensatorer. De avgörande 

skillnaderna är storleken på kondensatorplattorna, avståndet mellan dessa samt införandet av ett tunt 

isolerande skikt. Kapaciteten på kondensatorn ökar med ökad storlek på kondensatorplattorna samt med 

minskat avstånd mellan dem. I superkondensatorer kan avståndet vara så litet som molekylstorlek. Tack 

vare det tunna isolerande lagret (oftast av kol, papper eller plast) bildas ett elektriskt dubbellager. 

Superkondensatorer är begränsade till en spänning mellan 2,5 – 2,7V vilket kräver seriekoppling för att nå 

önskade spänningar. Detta ger i sin tur lägre total kapacitans och ökat internt motstånd. Kraftelektronik 

krävs för att förhindra överspänning hos enskild cell liknande Lithiumjonbatterier (Battery university, 2016). 

Superkondensatorer används för närvarande främst inom spänningsreglering i högspänningssammanhang. 

I Japan, Korea och USA väntas denna teknik växa främst (IVA, 2015). På Long Island Rail Road pågår ett 

utvärderingsprojekt där 2MW superkondensator jämförs mot en 2,5MW svänghjulssystem. Bägge systemen 

förväntas kunna leverera full effekt under 30 sekunder samt ladda upp under samma tidsrymd. Vidare skall 

det i 20 år utan nedgradering klara att hålla nominell spänning +/-5% (Battery university, 2016). 

9.3 Kemiska 

Lagring av överskottsenergi i kemisk form kan lagras över längre tid, även säsongsvis. Beroende på kemisk 

form kan lagringsmediet väljas att användas till olika slutprodukter: elproduktion (bränslecell (FC) eller 

gasturbin), drivmedel (förbränningsmotor), eller andra industriella ändamål (ytterligare omvandling kan 

göras, ex.v. DME, då dock på bekostnad av verkningsgrad och kostnad). 

9.3.1 Elektrolys 

Överskottsel används för elektrolys av vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen komprimeras och lagras 

alternativt omvandlas till andra kemiska ämnen såsom metanol eller metan. Tekniker för elektrolys är 

(angivet i fallande teknisk mognadsgrad): 

(1) Alkalisk elektrolys η: 45 – 67% Mogen teknik 

(2) Polymer Electrolyte Membrane, PEM η: 45 – 71% Kommersiell massproduktion 



Svante W Monie  9 Bilaga 1: Tekniker för lagring av energi 
  9.3 Kemiska 

- 55 - 

(3) Anionsutbytande elektrolysmembran, AEM  η: 55 – 66% Kommersiellt tillgänglig / 

även kallad ”Alkalisk PEM”   Demonstrationsnivå 

(4) Solid Oxide Electrolyser, SOE η: 75 – 90% Utvecklingsstadium. 

Verkningsgraderna för SOE är avhängiga temperaturen på inmatat vatten. Den lägre verkningsgraden gäller 

för matarvatten med omgivande temperatur och den högre för matarvatten (ånga) med temperaturen 125°C. 

Utvecklare av SOE poängterar vikten av att denna teknik kombineras med lågvärdig värmekälla (spillvärme 

alt, värmeproduktion) för att nå högre verkningsgrader. Vidare förespråkas så kallad sam-elektrolys med 

syrekrävande värmeproduktion där utbyte kan ske mellan processerna av ånga/CO2 respektive O2, med 

syngas som intermediet för exempelvis slutprodukterna metanol eller metangas (Bertuccioli et al., 2014). 

9.3.2 Bränsleceller 

Bränsleceller utgör enheter där elektrolysprocessen går omvänt och elektriskt arbete istället utvinns ur den 

lagrade kemiska energin hos energibäraren. Processen är oxidation/reduktion mellan energibäraren och luft 

i en elektrokemisk cell som består av två elektroder (anod och katod) samt en elektrolyt som överför de 

laddade jonerna (kan vara flytande eller fast som i SOE). Generellt gäller att bränslecellen har lägre 

verkningsgrad än elektrolysen. Det finns fem huvudtyper som skiljer sig åt vad gäller elektrolytmedium, 

arbetstemperatur, utformning och användningsområde. Utöver dessa finns ytterligare bränslecellsvarianter 

som ligger mer på utvecklingsstadiet. En sådan är regenerativ, eller reversibel, bränslecell som riktar sig 

specifikt mot lagring av överskottsel från PV och vindkraft. Man söker sammanföra elektrolysenheten med 

bränslecellen till en reversibel enhet. I nuläget är det PEM och SOFC som utvecklas mot detta ändamål 

främst (USDOE, 2016). 

Solid Oxide Fuel Cells, SOFC (även Solid Oxide Electrolysis Cells, SOEC) utför är oxidation/reduktion 

under hög temperatur, 700 – 1000°C, där verkningsgrader på över 70% erhålls. Dessa enheter är fullt 

operabla åt bägge håll – både som elektrolysenhet, men även som bränslecell. Nackdelen är den höga 

arbetstemperaturen som gör dem mer lämpade för centrala energilager än i hushåll (Varone et al., 2015). 

SOFC har ett signifikant lägre elbehov jämfört med traditionella elektrolyssystem, men är alltjämt i 

demonstrationsfas och utveckling behövs för att nå storskaliga lösningar. En viktig egenskap hos SOFC är 

att dessa inte har behovet av ovanliga metaller från platinagruppen såsom Iridium eller Ruthenium som en 

av de i nuläget främsta elektrolysteknikerna, PEM, har (Bertuccioli et al., 2014). 

Vätgas som energibärare 

Vätgasen lagras i trycksatta kärl och används för alstring av el och värme via bränslecell, gasturbin eller 

förbränningsmotor (IEA, 2014). ηRT för vätgasbaserat bränslecellsystem har tidigare legat som bäst upp mot 

35% (Ibrahim et al., 2008), men de senaste årens utveckling har höjt verkningsgraden upp mot 50% 

(USDOE, 2016). Genom att kombinera bränslecellen med värmegenerering kan systemverkningsgrader 

uppemot 80% nås exempelvis vid lastutjämnande drift via gasturbiner (USDOE, 2016; Jernkontoret, 2016). 

Den låga ηRT på bränslecellsystem gör att metoden kan ses som mer lämpad att nyttja på överskottsel från 

PV och vind snarare än lågprisel då den förra kan betraktas som gratis el och därmed kompensera för det 

lägre utbytet. I takt med mer DG via ökad PV finns risk att överskottsel inte kan hanteras av distributionsnät 

och kopplas bort. Där kan elen istället tillvaratas för vätgasproduktion (IVA, 2015; EERE, 2016).  

Utsira Hydrogen Project (Norway) initierade ett projekt, 2004, där överskottsel från två 600 kW 

vindkraftverk användes till vätgasproduktion via en 48 kW elektrolys. En 10 kW PEM bränslecell 

producerade el och systemet gav 2-3 dygns full redundans för 10 hushåll. Projektet avslutades efter fyra år 

och då konstaterades olika utvecklingsbehov av teknikerna. Bland annat noterades att bränslecellen kraftigt 

degraderat under projektets gång (IEA, 2014).
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Metanol som energibärare 

Den amerikanske nobelpristagern i kemi, George A. Olah, myntade begreppet ”Methanol Economy” som 

ett mer praktiskt alternativ till ”Hydrogen Economy”. Metanol är flytande vid normalförhållanden och har 

högre volymetrisk energitäthet än vätgas. Vätgas är en högexplosiv gas som kräver omfattande 

säkerhetsåtgärder vid hantering samt specialkonstruerade kärl för att undvika förlust av gasen via 

diffundering genom väggar i kärl. Dessutom krävs högt tryck eller låg temperatur för att få gasen i flytande 

form. Metanol har redan etablerade metoder för hantering i industrin (Varone et al., 2015). 

Ett fullt integrerat system med HT Polymer Electrolyte Membrane, PEM, och en Fischer-Tropsch reaktor 

där spillvärmen från reaktorn återanvänds till uppvärmning av matarvatten till högtemperaturelektrolysen 

(850˚C) kan nå en verkningsgrad från el till metanol på 70% (Graves et al., 2010; Riviera-Tinoco et al., 2016). 

Metanolens energi kan nyttogöras via förbränningsmotor (Otto- och dieselmotor) (Vinnova, 2002), 

gasturbinkraftverk (Siemens, 2013; Çengel et al., 2011), eller bränslecell som studeras i detta arbete. 

Bränsleceller som kan använda metanol är dels Direct Methanole Fuel Cells (DMFC), men även Reformed 

eller Indirect Methanole Fuel Cell (RMFC/IMFC). Bägge är undergrupper till Protone Exchange Membrane 

Fuel Cell (PEMFC). DMFC har lägre verkningsgrad, 20-40%, låga arbetstemperaturer och lämpar sig mest 

för mobila sammanhang. RMFC eller IMFC hör till en bränslecellstyp kallad High-Temperature PEMFC 

(120-200°C) vilka är integrerade med en bränsleomvandlare och har verkningsgrader mellan 40-60%. Dessa 

är lämpliga för fordon, affärskomplex och privathushåll. Integreras dessa med en 

värmeproduktionsanläggning till ett mikrokraftvärmeverk (µCHP) kan systemverkningsgraden uppgå till 80-

87% (Fuel Cells 2000, 2016; Romero-Pascual et al., 2014; Hwang et al., 2014). 

9.4 Mekaniska 

9.4.1 Pumpkraft 

Pumpkraft utnyttjar vedertagen och beprövad teknik från traditionell vattenkraft och ses därmed som mest 

kommersiellt gångbar. Geologiska förutsättningar med lämpliga nivåskillnader krävs vilket försvårar 

möjligheten till applicering där behov finns. Risk finns att lagerfunktionen blir avhängigt flaskhalsar i 

transmissionsnätet. Sverige har fyra vattenkraftstationer utformade för pumpkraft i varierande driftstatus 

(IVA, 2015; ESA, 2015; Vattenfall, 2015; Fortum, 2015). Vid uppladdad reservoar är pumpkraft att betrakta 

som traditionell vattenkraft och är således väl lämpad som reglerkraft för frekvens- och spänningsreglering. 

Den kan hållas i synkrondrift (inget vatten släpps genom) för frekvensstabilisering. Pumpkraft kan även 

användas vid elprisskillnader samt som systemkapacitetssupport (EPRI, 2010). Mer okonventionella 

metoder är att nyttja havsvatten och en högre reservoar på land. Här uppkommer dock mycket förslitning 

på turbinblad på grund av det salta vattnet (ESA, 2015). I Tyskland finns projekt där man söker anlägga 

pumpkraft i gamla gruvschakt (Der Spiegel, 2011). 

9.4.2 Komprimerad luft – Compressed Air Energy Storage (CAES) 

Vid överskottsproduktion av el (eller lågt elpris) komprimeras luft för att vid effekt- eller energibrist 

expanderas, värmas och ledas in i en traditionell gasturbin. Tekniken används således i kombination med ett 

konventionellt gasturbinkraftverk där den tillförda luften ger en ökad effektivitet per använd enhet bränsle 

(naturgas). Verkningsgraden, el-till-el (round-trip), ηRT, varierar beroende på om den expanderade luften 

värms upp via recuperator eller via direkt förbränningsuppvärmning av naturgas, mellan 42 – 50% (ESA, 

2015; Vinnova, 2012). 

Tillgång på lagringsutrymme begränsar kapaciteten på anläggningen. Ovanjordlagring ger kapaciteter i 

spannet 3 – 15 MW och urladdningstid på 2 till 4 timmar. Lagringskapacitet för underjordiska 

lagringsutrymmen (ex.v. akvifärer, tömda gas- eller oljefält samt saltgrottor) kan vara uppemot 400 MW och 

urladdningstid om 8 till 26 timmar (EPRI, 2010). Exempel på anläggningar i kommersiell drift är McIntosh, 
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Alabama 110 MW samt Huntorf, Tyskland 290 MW. Bägge dessa utnyttjar underjordiska geologiska 

formationer som luftlager (EPRI, 2010; IVA, 2015). 

Utveckling sker av andra generationen, Adiabatisk CAES, där kompressionsvärmen lagras och återförs vid 

expansionen. Tyska RWE konstruerar en demonstrationsanläggning som planeras bli klar 2018. Märkeffekt 

90MW och kapacitet av 360MWh och ηRT om 70% (ESA, 2015; Luo et al., 2014). Tredje generationens 

CAES utgörs av isoterm CAES och befinner sig på utvecklingsstadiet. Med hjälp av kontinuerlig 

värmeavväxling via vattendimma i kompressionsfasen förväntas en isoterm kurva kunna följas och därmed 

en mer effektiv kompression till högre tryck och ηRT på 70-80% förväntas nås (ESA, 2015). 

9.4.3 Svänghjul 

Svänghjul omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi via en motor/generator. Tekniken har momentan 

svarstid och möjlighet till fullständig urladdning utan negativ inverkan på dess prestanda över tid. Uppskattat 

antal cykler ligger över 100 000. Det är en relativt hög investeringskostnad, men väldigt låg drifts- och 

underhållskostnad. Kolfibermaterial inneslutna i vakuum med magnetiska lager ger hög energitäthet och kan 

uppnå rotationshastigheter av 100 000 rpm. Förlusterna är små och lagringstiden sträcker sig från minuter 

upp till flera timmar. Tack vare den snabba uppladdningstiden och responstiden är svänghjul särskilt 

lämpade för frekvensreglering och övergångsreserv till primärreserver med längre responstid (ESA, 2015). 

De utgör därmed även ett alternativ till turbiner i synkrondrift (spinning reserve) inte minst då svänghjul har 

lägre förluster. De kan även minska koldioxidutsläpp där fossildrivna turbiner utgör spinning reserve (EPRI, 

2010). 

Beacon Power har ett svänghjulssystem i New York för frekvensreglering med en effektkapacitet på 20 MW, 

men en energikapacitet på endast 25 kWh. Ytterligare två svänghjulssystem i Beacons regi finns i 

Massachusetts och Pennsylvania. Totalt har dessa 400 svänghjul varit verksamma mer än 7 miljoner timmar 

(Beaconpower, 2016). 

9.5 Elektrokemiska 

Elektrokemiska ackumulatorer kan delas in i två huvudgrupper: Batterier respektive Flödesbatterier. I 

traditionella batterier sker den elektrokemiska reaktionen vid elektroderna där den kemiska energin lagras i 

ämnen i fast form. Detta ger en fysisk begränsning som inverkar på totala kapaciteten för batteriet (Ibrahim 

et al., 2008). 

Flödesbatterier är, på grund av behovet av lagringstankar för de pumpade flytande elektrolyterna, ej lämpade 

för mobila lösningar. De har snabb reaktionstid och möjlighet att lagra stora mängder energi. Tidigare 

lösningar innefattade giftiga ämnen som Brom, men nya system baserade på Natrium polysulfid, närmast 

en plastlösning, väntas bli mer lätthanterliga ur säkerhetsaspekt (Kaldellis et al., 2007). 

9.5.1 Flödesbatterier 

Flödesbatterier utgörs av ett system med två elektrolyter i flytande form. Energin lagras i form av laddade 

joner lösta i elektrolyten. Jonerna utbyts via ett membran mellan den positivt respektive negativt laddade 

elektrolyten som pumpas igenom systemet. Processen är reversibel och återuppladdas med hjälp av en 

tillförd yttre spänning. Genom att ha flera parallella enheter kan stora mängder energi lagras och avges. Ett 

exempel är ett system utvecklat 2003 av Regenesys Technologies, England, med en lagringskapacitet på 

15MW/120MWh och en ηRT på 75% (Ibrahim et al., 2008; EPRI, 2010). 
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Tabell 17: Sammanställning över olika energilagringsteknikers för- och nackdelar. 

 Lagringsteknik Fördelar Nackdelar 

Te
rm

is
k 

Fasomvandling (salt, is) 

och värmelager 

Smältsalt kan användas för ellagring inom ex.v. CSP, men övriga tekniker lagrar i värme, 

vilket inte berörs i arbetet. Detta är dock ett väsentligt energibehov i sverige och kan hålla 

stor potential. 

Ackumulatortank 

Balanserar elbehov vid uppvärmning av radiator- 

och TVV. Minskar lasttoppar. Ökad 

systemverkningsgrad vid integrerade 

kraftvärmelösningar. 

Relevant vid direktverkande el. Kräver 

hög energiklass på ackumulatortank. 

Termoelektrisk 

värmepump (PHES) 

Stand alone, lång livstid, låg relativ kostnad. 

Kortslutningseffekt 

Begränsad urladdningstid (8h), låg 

energidensitet (50 kWh/m3) 

Flytande luft (LAES) Långtidsreserv, hög energidensitet, små förluster 

Begränsad urladdningstid (<12h), 

används som komplement i 

gasturbiner, medelhög kostnad 

El
e

kt
ri

sk
a Supraledare (SMES) 

Hög effekt, momentan respons, hög verkningsgrad 

(90-95%), lång livslängd, fullt urladdningsdjup 

Dyrt, låg energitäthet, urladdningstid 

<10s, höga förluster (  ̴15%), 

utrymmeskrävande, kort lagringstid 

Kondensatorbank 
Lång livstid, hög effektivitet (upp mot 98%), fullt 

urladdningsdjup, obegränsat antal cykler 

Låg energidensitet, kort lagringstid 

(<h), kort urladdningstid (flera 

minutrar), stora förluster (20-40%), 

dyrt 

K
e

m
is

ka
 Vätgas                               

(via bränslecell) 
Långtidslagring möjlig, urladdningsdjup 90%, låg 

specifik energikostnad vid elektrolys av vatten med 

gratis överskottsel från vind eller sol, mycket små 

lagringsförluster (mindre än pumpkraft), metanol 

flytande vid atmosfärstryck - enkel att lagra. 

Dyr teknik, låg ηRT,    ̴50%, vätgas 

måste lagras trycksatt, högexplosiv 

Metanol                            

(via bränslecell) 

Dyr teknik, extrasteg till/från metanol 

(Direkt Metanol BC har låg 

verkningsgrad), låg ηRT,   ̴ 50% 

M
e

ka
n

is
ka

 Pumpkraft 

Hög kapacitet, låg relativ kostnad, långtidslagring 

möjlig, lång urladdning, god ηRT (upp mot 80%), 

bra urladdningsdjup (   ̴95%) 

Höjdskillnadskrav, ingrepp i natur, dyr 

installation, kräver kontinuerligt 

underhåll 

Komprimerad luft (CAES, 

AA-CAES & Isoterm CAES) 

Hög kapacitet, låg relativ kostnad, små förluster, 

småskalig har fullt urladdningsdjup 

Kräver geologiska formationer, kräver 

gasturbin, urladdningsdjup 55-70%, 

ηRT upp mot 70% 

Svänghjul 
Hög effekt, hög ηRT (upp mot 95%), fullt 

urladdningsdjup, väldigt hög cykelkapacitet 

Låg energidensitet, kort lagringstid, 

kort urladdningstid (minutrar), stora 

förluster, dyrt 

El
e

kt
ro

ke
m

is
k 

Blysyra-batterier 
Låg kostnad, lång livslängd vid grund urladdning, 

måttliga förluster, ηRT 75-90% 

Begränsad livslängd vid djupa 

urladdningar, låg energidensitet, bly 

toxiskt för ekosystem  

Flödesbatterier 

Hög kapacitet, effekt- och energiegenskaper 

oberoende, långtidslagring, inga förluster hos 

energibärare, ηRT   ̴ 85%,  lång livslängd, fullt 

urladdningsdjup. 

Låg energidensitet, urladdningstid 

begränsas av storlek på 

elektrolyttankar, upp till 10h 

Na-S 
Hög kapacitet, effekt- och energiegenskaper 

oberoende av varandra, ηRT upp mot 90% 

Låg energidensitet, hög 

arbetstemperatur, >300°C, korrosiv 

elektrolyt, begränsat antal cykler,   ̴ 

4 500, stora förluster, lagringstid <h 

Lithium 
Hög effekt, hög energidensitet, hög ηRT (upp mot 

98%) 

Dyra, kräver växelriktare, 

överhettningsrisk, hög självurladdning 

(5% första 24h sedan 3% per månad), 

cykelkapacitet varierar mellan olika 

Lithium (fr 300 - 25 000) 
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Zink/Brom-FB är en teknik som exempelvis säljs av ett australiskt företag, Redflow Zcell, för 

hemmaapplikationer, med ηRT på 80% och uppskattad livslängd på 10 år vid daglig cykling till 100% DoD. 

De erbjuder även storskaliga lösningar för 400 – 800V applikationer (Redflow, 2016). 

Flödesbatterier är konfigurerade så att effekt- och energikapacitet är separata delar. Effekten styrs av antal 

celler samt storlek på elektroderna i det jonutbytande membranet. Energikapacitet styrs av koncentration 

och mängd av elektrolyterna. Detta gör systemen enkla att anpassa till både korta tidsintervall såsom 

frekvensreglering eller momentan effektreserv (spin reserve), men även för längre sammanhang såsom 

reducering av effekttoppar (peak shaving) eller energikälla i stand-alone-system (Ponce de León et al., 2006). 

Vanadium Redox FB, VRFB 

VRFB ses som den tekniskt mest färdigutvecklade flödesbatteritekniken även fast de endast befinner sig i 

början till full kommersialisering. VRFB skiljer sig från andra FB-system genom att samma elektrolyt kan 

användas för både positiv och negativ sida, vilket kan ge högre cykellivslängd. Systemstorlekar kan utformas 

till att leverera energi mellan 2 – 8h med uppskattad livslängd på 15 – 25 år vid 100% urladdningsdjup och 

mer än 10 000 cykler. På grund av den låga energidensiteten blir systemen voluminösa särskilt då MW- 

anläggningar konstrueras. Energidensiteten uppges ligga inom spannet 50 – 75 kWh/m3 (IVA, 2015; 

Jernkontoret, 2016; Ponce de Leon, 2006). 

Några exempel på demonstrationsobjekt är: 15kW/120kWh-anläggning i en smartgrid applikation hos RISO 

i Danmark; eller 4MW/6MWh-anläggning i Tomamae, Hokkaido, Japan installerad av JPower (EPRI, 2010). 

Vionx Energy har utvecklat och levererar VRFB med 6 – 10h urladdningskapacitet, en livslängd på 20 år 

med 100% urladdningsdjup utan degradering av energilagringskapaciteten. De tillhandahåller skalbara 

system från bostadslösningar på 15kW/39kWh upp till distributionsstöd på 1,5MW/6,0MWh. Prisbilden 

ligger mellan 2 250 – 3 150 SEK/kW och 1 800 – 2 700 SEK/kWh vilket placerar Vionx i ett kommersiellt 

mer attraktivt läge än till och med Tesla Power Wall (se figur 31 & 32) (Vionx Energy, 2016). 

Redox Vatten/Polymer FB 

Friedrich Schiller Universitetet i Jena, Tyskland har utvecklat en teknik bestående av giftfria elektrolyter och 

lågkostnadskomponenter. Membranet som jonutbytet sker genom består av ett enkelt cellulosabaserat 

material. Systemet har visat sig klara 10 000 cykler utan nämnvärd kapacitetsminskning men håller en 

energidensitet på blott 10 kWh/m3. Målgrupp för batteriet är främst vindkrafts- och solcellsparker 

(Janoschka et al., 2015). 

Järn (Fe)/krom (Cr) FB, FCFB 

FCFB är en teknik alltjämt i utvecklingsstadium, men då den använder lågkostnadsmaterial är den av klart 

intresse för större anläggningar såsom effekt och energireserv för nätdistribution (EPRI, 2010). En 

testanläggning har med finansiering från USDOE byggts i EnerVaults regi i Kalifornien vilken kan leverera 

250kW under fyra timmar, totalt 1MWh. Enligt utvecklarna kommer denna teknologi att kosta 2 250 

SEK/kWh när färdigdemonstrerad (EnerVault, 2016). 

9.5.2 Batterier 

Det finns en mängd olika typer av batterier, ex.vis. Bly-syra, Nickel-Kadmium, Nickel-metal hydride, Nickel-

järn, Zink-luft, Järn-luft, Natrium-Svavel, Lithium-jon, Lithium-luft, Lithium-polymer etc. Batteriers främsta 

fördel är energitätheten, upp emot 2 000 Wh/kg för Lithium, och största begränsning är antal cykler, kan 

vara så få som några 100 upp mot några 1 000. Storleken gör de lämpade för mobila lösningar, men kan 

stackas till större stationära lösningar. Batterier håller även en konstant spänningsnivå under urladdningen, 

kan dock finnas fluktuationer i extremlägena för laddning/urladdning (Ibrahim et al., 2008). 

I detta arbete jämförs Lithium-jon (Lithium) och bly-syra. Energitätheten är hög i Lithium och är en teknik 

med en fallande trend i kostnad/Wh (se figur 40). Bly-syra har lägre energitäthet, men är en väl etablerad 

mogen teknik som redan håller ett lågt pris och kan vara fullt tillräckliga i vissa applikationer. 
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Både EPRI (2010) och IEA (2014) jämförde olika energilagringsteknikers kostnad per kWh (levelized cost 

of energy, LCOE) där motsvarande kostnad för kombinerad gasturbincykel var satt som kostnadsnivå för 

marknadsmässigt genombrott (estimerat till 900 – 1 350 SEK/kWh). Kostnadsuppskattningarna mellan de 

två rapporterna och teknikslagen varierar signifikant och ger ingen entydig bild av kostnadsutvecklingen 

generellt mer än för pumpkraft och CAES som bägge anses närma sig så låga kostnader per energienhet att 

man kan tala om ett möjligt marknadsmässigt genombrott. Enligt en studie utförd av Nykvist et al. (2015) 

där prisutvecklingen för Lithiumjonbatterier mellan åren 2007 och 2014 studerats konstaterades ett prisfall 

från ca 9 000 SEK/kWh, 2007, till ca 3 690 SEK/kWh, 2014. Vidare kunde enskilda elbilstillverkare 

redovisa ett batteripaketspris som nådde 2 700 SEK/kWh. Enligt deras studie pekade alla prognoser på en 

fortsatt minskad kostnad, men inte linjärt utan mer utplanande. IVA (2015) tog med kostnaderna för Tesla 

Power Wall respektive Power Block och påvisade att dessa låg lägre än flertalet övriga aktörer om än dock 

ej nere i nivå med det av EPRI (2010) och EIA (2014) uppskattade genombrottspriset ännu (se figur 41).  

 
Figur 41: Prisutvecklingen hos Lithiumjonbatterier utifrån olika rapporter och publikationer. Marknadsmässig 
genombrottskostnad per energienhet styrs av kostnaden för dagens vanligaste reservkraft, gasturbin (combined cycle gas 
turbine, CCGT) 

Källa: IVA, 2015; IEA 2014; Nykvist et al., 2015. 
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Figur 40: Prisutvecklingen hos olika typer av batterier, faktiska samt prognostiserade. 

Källa: IVA, 2015. 
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Bly/Syra 

Blybatterier tillhör den mest kommersiellt etablerade uppladdningsbara teknologin på marknaden. Det har 

endast förekommit ett fåtal installationer av blybatterier för distributionsstöd främst på grund av enheternas 

stora vikt som ger ohanterliga system, samt deras begränsning i antal cykler och behov av underhåll. Ett 

sådant fall var dock ett lagringssystem på 1MW/1,5MWh konstruerat av GNB Industrial Power & Exide i 

Alaska som var i drift i 12 år. Priset på blybatterier följer råvarupriset på bly (EPRI, 2010). 

Äldre modeller av blysyrabatterier dras med lågt urladdningsdjup, knappt 20%, lågt antal livscyklar, <500, 

och kort livslängd, 3-4 år. Energidensiteten är lägre än för Li-jon, ca 50 Wh/kg, men nya, mer avancerade 

versioner av blysyra når 2 800 livscykler med livslängd på 50 år och ett urladdningsdjup av 50% (IVA, 2015). 

Lagringstid för blybatterier påverkas av självurladdningen som generellt är 5% per månad. Om 40% 

ursprunglig laddning sätts som nivå för urladdat batteri håller ett nytt laddat batteri sin laddning i ca 12 

månader. Denna kapacitet minskar i takt med antal utförda cykler. Ett gammalt batteri kan mycket väl hålla 

endast halva lagringstiden (Cadex.com, 2016) 

Blybatterier har en långsammare uppladdningshastighet än många andra batterityper. Laddningstiden kan 

bestå i 12-16h för mindre system och upp mot 36-48h för stora stationära batterilager. 

Uppladdningshastigheten för ett Bly-batteri utgörs av tre faser med olika konstanta ström och 

spänningsförhållanden (constant current, constant voltage, CC/CV). Den första fasen laddar batteriet till 

70% under 5-8 h under en given CC/CV. I nästa fas sker en långsammare toppladdning med en ny CC/CV 

där resterande 30% laddas under ytterligare 7-10 h. Tredje fasen är underhållsladdning som bibehåller full 

laddning. Ett blybatteri kan snabbladdas genom att endast utföra det första laddningssteget, men detta 

skadar batteriet genom kristallbildning av svavel (sulfat) som formar beläggningar på anod. Detta kan 

uppträda reversibelt eller permanent beroende på när det uppmärksammas (Batteryuniversity, 2016). 

Lithium-batterier 

I mer storskaliga applikationer är Lithium-batterier en jämförelsevis ny teknik. Trenderna pekar på minskade 

kostnader samt en ökad användning dels inom elektrifieringen av bilar, men allt fler tror på en stor presumtiv 

marknad i hushåll i kombination med distribuerad generation. Lithium väntas bli den ledande teknologin 

inom elbilar med kapaciteter på 20kWh och 50kWh beroende på elbilstyp (EPRI, 2010). 

Lithium har lägre vikt än bly-syrabatterier, men framförallt högre energitäthet vilket gör dem intressanta för 

alla ändamål där tillgängligt utrymme är relevant. Till detta kommer den höga ηRT på 85-90% och relativt 

höga cykellivslängd vilket gör att intresset stigit för mer storskaliga applikationer såsom frekvensreglering, 

balansering av intermittent kraftproduktion och/eller energilagringssystem för privathushåll (EPRI, 2010). 

En utmaning för Lithium-batterier är överhettning på grund av den höga energidensiteten, lithiums 

brännbarhet, samt innehållet av syre som innebär risk för självantändning. De olika varianterna av Lithium-

batterier skiljer sig åt vad gäller energitäthet, från 80-105 Wh/kg för Lithium-Järnfosfat (LFP), till 140-200 

Wh/kg för Lithium-koboltoxid, men även antal livscykler med 300-800 för senast nämnda mot 2 000-25 000 

för Lithium-Titanoxid, och även pris per energienhet där billigast är Nickel-Kobolt-Aluminium (NCA) 

1 680-2 660 SEK/kWh upp till dyraste Lithium-Titanoxid på 6 300 – 15 400 SEK/kWh (IVA, 2015). 

Lagringstid för Lithium påverkas av självurladdningen som generellt är 5% på 24h och därefter knappt 3% 

per månad. Om 40% ursprunglig laddning sätts som urladdat håller ett nyladdat batteri sin laddning i ca 18 

månader. Denna kapacitet minskar i takt med antal utförda cykler. Ett gammalt batteri kan mycket väl hålla 

endast halva lagringstiden (Cadex.com, 2016) 
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10 Bilaga 2: Temperaturjämförelse Västerås Eskilstuna 

Den genomsnittliga temperaturdifferensen under 2014 mellan Västerås och Eskilstuna utgjordes av -0,14° 

kallare temperatur i Västerås. Vid jämförelse mellan differensen kunde ses att några dagar stack ut (se figur 

42): 

 20/1 med 5,9° varmare temperatur i Västerås (-10,2°C i Eskilstuna mot -4,3°C i Västerås) 

 4/4 med 4,1° kallare temperatur i Västerås (0°C i Eskilstuna mot -4,1°C i Västerås) 

 23/12 med 6,6° kallare i Västerås (1,4°C i Eskilstuna mot -5,2° i Västerås). 

Under september till mitten av oktober kan en se att Västerås generellt låg ett par, tre grader varmare än 

Eskilstuna. Även om det är ett faktum att solcellers verkningsgrad blir sämre vid högre temperaturer låg 

temperaturen under denna period och pendlade mellan 12 och 0°C vilket gör ringa inverkan på 

verkningsgraden. Således kan konstateras att även om mätdata ligger ett par grader lägre under given period 

bör det inte ge någon stor påverkan på simuleringen av solcellernas prestanda. Solcellernas 

temperaturkoefficient är -0,42%. Under perioden september och halva oktober (99 dagar) var temperaturen 

i medeltal 0,36° varmare i Västerås jämfört med årsmedlet där Västerås låg -0,14° lägre. 

Temperaturkoefficienten kan antas följa ett linjärt beroende kring denna temperaturvariation och detta 

skulle då ge en effektminskning av 

𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 275 [𝑊𝑝] ∙ 0,0042 [𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓. ] ∙ 0,36 [°𝐶] =  0,42 [
𝑊𝑝

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙
] 

Detta kan resoneras vägas upp av faktumet att Västerås genomgående håller lägre temperatur. En högre 

effekt skulle då, med motsvarande antagande om temperaturkoefficienten, kunna förväntas under 

resterande dagar av året enligt 

𝑃ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 275 [𝑊𝑝] ∙ 0,0042 [𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓. ] ∙ 0,14 [°𝐶] =  0,16 [
𝑊𝑝

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙
] 

Om en antar att det genomsnittliga antalet ljusa produktiva timmar per dag uppgår till 10 fås en total minskad 

produktion på grund av den högre temperaturen: 0,42 [Wp/modul] ∙ 10 [h] ∙ 99 [dagar] = 462 [Wp/modul]. 

Motsvarande ökade produktion för resterande år skulle då bli: 0,16 [Wp/modul] ∙ 10 [h] ∙ 266 [dagar] = 426 

[Wp/modul], vilket talar för att skillnaden blir försumbar. 

 
Figur 42: Temperaturdifferens mellan Västerås och Eskilstuna, 2014. Temperaturen är tagen två gånger per dag endast i 
Västerås, men varje timme i Eskilstuna. Data hämtat från SMHI. Differensen utgörs av Västerås temperatur minus 
Eskilstunas temperatur. 
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11 Bilaga 3: Matlab-kod 

%   Energy storage for PV 

%   Energy storage for PV (EnergyStoragePV.m) is a modell for calculating 
%   the needed amount of energystorage in local and aggregated central 

%   storag in the form of batteries and/or fuel cells for specified load 

%   profiles. 
  

%========================================================================== 
%   Program must be run with access to following programs: 

%           BattCycles.m 

%           BattShelfLife.m 
%           powerlimit.m 

%           powerlimitFC.m 

%           PowerLimitsMonth.m 
%           Volatility.m 

%           Hours_to_month.xlsx 

%========================================================================== 
%   Required inputs 

%   Required inputs are: 

%       Excel-file with hourly data in specified columns for: 
%           PV production       (column G3:G8762) 

%           AC Loadprofile      (column J3:J8762) 

%           Unmet Electric Load (column O3:O8762) 
%        

%   For local storage: 

%       Production Limit L = Initial test limit for storing excess 
%                            electricity at local storage 

%       Type of battery    = 1 = NCA, 2 = LFP, 3 = Lead 

%       No of batteries    = Batteries specified as 2kW/10kWh per unit 
%       Local FC Power     = Power capacity, local storage fuel cell [kW] 

%       Local FC Energy    = Size of energy capacity local storage [kWh] 

%       L startpercent     = Initial percentage of energy in local 
%                            storage. 

%       Peak reduction L W = Desired peakreduction limit at local storage 

%                            for winter months (Oct-Mar): 1 = 30%; 2 = 25%; 
%                            3 = 20%; 4 = 15%; 5 = 10%; 6 = 5% 

%       Peak reduction L S = Desired peakreduction limit at local storage 

%                            for summer months (Apr-Sep): 1 = 30%; 2 = 25%; 

%                            3 = 20%; 4 = 15%; 5 = 10%; 6 = 5% 

%   For central storage: 

%       Production Limit C = Initial test limit for storing excess 
%                            electricity at central storage 

%       Central storage    = Type of central storage technique: 0 = Flow 

%                            battery, 1 = Fuel cell 
%       Central FC power   = Power capacity, central storage fuel cell [kW] 

%       Central FC Energy  = Size of energy capacity central storage [kWh] 

%       Amount FB          = Flow battery specified as 15kW/39kWh per unit 
%       C startpercent     = Initial percentage of energy in central 

%                            storage. 
%       Peak reduction C   = Desired peakreduction limit at central storage 

%                            1 = 30%; 2 = 25%; 3 = 20%; 4 = 15%; 5 = 10%;  

%                            6 = 5% 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 
        

%   Outputs recieved (in Swedish): 

%       * Power limits when the storage uses the exceeding power produced  

%         for storeing power in hydrogen both locally and centrally. 
%       * Losses in different conversionsteps and total loss. 

%       * Usage of battery in percentage of time, cycle capacity and 
%         estimated life time. 

%       * Volatility of the systems with and with out storage 

%       * Resulting peaks in load and produced electricity 
  

%-------------------------------------------------------------------------- 
  

%   Available figures (optional): 

%     * Resulting power flows and volatility for original LP, LP + direct 
%       concumtion of PV, LP + direct consumption & local storage, LP + 

%       direct consumption & local & central storage. 

%     * Plot over power- and/or energy shortage in current setup 
%     * Bar plot over necessary amount of energy to store in central store 

%       for different amounts of percentage reduction. 
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%     * Plot over how local and central storage reduces PV-produced excess 

%       electricity. 

%     * Plot over how the central storage has been used during the year 
%     * Plot over the original load profile, load profile after local 

%       storage & load profile after central storage. 

%     * Plot over hot water storage tank (for house with electric heating) 
%     * Box plot for the four different load profiles all together or  

%       separately. 

%     * Volatility for the four different load profiles. 
%     * Usage of local fuel cell. 

%     * Usage of battery. 
  

%========================================================================== 

%========================================================================== 
  

clc 

close all 
  

%========================================================================== 

%-----------       Section with reqeustions of user data        ----------- 
  

% Requesting user data 
% Create a dialog box for the user to input data. 

prompt = {'Insert name of Excelfile (incl. file extension ".xlsx"):'}; 

Title = 'Import of production data'; 
answer = inputdlg(prompt,Title); 

filename = answer{1}; 

% Input request 
% Create a dialog box for the user to input data. 

prompt = {'Estimate production limit [kW] :','Battery: 1 = NCA, 2 = LFP, 3 = Lead :','No of batteries (2 [kW] / 10 [kWh]) :','Fuel cell power 

capacity [kW] :','Fuel cell energy capacity [kWh] :','Amount energy at start [%] :','Desired peak reduction, Winter (1=30%; 
2=25%; 3=20%; 4=15%; 5=10%; 6=5%) :','Desired peak reduction, Summer (1=30%; 2=25%; 3=20%; 4=15%; 5=10%; 

6=5%) :'}; 

Title = 'Local Storage'; 
answer = inputdlg(prompt,Title); 

Production_Limit_Local = str2double(answer{1}); 

Battery = str2double(answer{2}); 
NoUnits = str2double(answer{3}); 

LocalFCPower = str2double(answer{4}); 

LocalFC = str2double(answer{5}); 

FC_Startprocent_L = str2double(answer{6}) / 100; 

K = str2double(answer{7}); 

L = str2double(answer{8}); 
% Input for central storage 

% Create a dialog box for the user to input data. 

prompt = {'Estimate production limit [kW] :','Type of central storage technique: 0 = Flow battery, 1 = Fuel cell :','Desired peak reduction 
(1=30%; 2=25%; 3=20%; 4=15%; 5=10%; 6=5%) :'}; 

Title = 'Central Storage'; 

answer = inputdlg(prompt,Title); 
Production_Limit_C = str2double(answer{1}); 

Central_Store = str2double(answer{2}); 

X = str2double(answer{3}); 
% Input for central flow battery 

% Create a dialog box for the user to input data. 

if Central_Store == 0; 
    prompt = {'Amount of flow battery units (15 [kW] / 39 [kWh]) :','Amount energy at start [%] :'}; 

    Title = 'Flow battery, Central storage'; 
    answer = inputdlg(prompt,Title); 

    NoFB = str2double(answer{1}); 

    FB_StartPercent = str2double(answer{2}) / 100; 

else 

    % Input for central fuel cell 

    % Create a dialog box for the user to input data. 
    prompt = {'Fuel cell power capacity [kW] :','Fuel cell energy capacity [kWh] :','Amount energy at start [%] :'}; 

    Title = 'Fuel cell, Central storage'; 

    answer = inputdlg(prompt,Title); 
    CentralFCpower = str2double(answer{1}); 

    CentralFC = str2double(answer{2}); 

    FC_StartPercent = str2double(answer{3}) / 100; 
end 

% Load data 

% Load data from file provided by user 
PV_production = xlsread(filename,'G3:G8762') .* 0.98;   % [kWh/h] Output from inverter 

AC_Loadprofile = xlsread(filename,'J3:J8762');          % [kWh/h] 

Unmet_Electric_Load = xlsread(filename,'O3:O8762'); 
Excess_PV_no_storage = zeros(); 
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PV_peak = max(PV_production); 

for i=1:8760 

    if PV_production(i) == 0; 
        Excess_PV_no_storage(i) = 0; 

    else 

        if (AC_Loadprofile(i) - PV_production(i)) <= 0; 
            Excess_PV_no_storage(i) = abs(AC_Loadprofile(i) - PV_production(i)); 

        else Excess_PV_no_storage(i) = 0; 

        end 
    end 

end 

file2 = 'Hours_to_month.xlsx'; 
Month = xlsread(file2,'C1:C8760'); 
 

% Calculate percentiles for peak shaving 
% Calculate 70:e, 75:e, och 80:e percentiles of original load profile (no PV) 

[ Power_Limit ] = PowerLimitsMonth(AC_Loadprofile); 
 

% Variable definition for local storage 

% Defining variables for  Local Fuel Cell-system. 
FC_efficiency = 0.7;                    % From electricity to Methanole via Fischer-Tropsch reactor 

Electrolyse_eff = 0.7;                  % From Methanole to electricity 

Electrolyse_losses = zeros(1,8760); 
FC_power = LocalFCPower;                % [kW] 

FC_capacity = LocalFC;                  % [kWh]  

FC_storage = zeros();                    
FC_losses = zeros(); 

FC_storage(1) = FC_Startprocent_L * FC_capacity;        

FC_storage_use = zeros(); 
 

% Battery 
% Defining variables for battery 

No_units = NoUnits;                        

if Battery == 1;                       % NCA 
    Batt_capacity = 10 * No_units;     % [kWh] 

    Batt_efficiency = 0.90; 

end 
if Battery == 2;                       % LFP 

    Batt_capacity = 10 * No_units;     % [kWh] 

    Batt_efficiency = 0.95; 

end 

if Battery == 3;                       % Lead 

    Batt_capacity = 10 * No_units*0.5; % [kWh] 
    Batt_efficiency = 0.80; 

end 

Batt_power = 2 * No_units;             % [kW] 
Batt = zeros(1,8760);                  % [kWh] 

Batt_losses = zeros(); 

Batt(1) = 0.16 * Batt_capacity; 
BattUsage = zeros();                

BattReductionRef = zeros(); 

BattReductionRef(1) = Batt_capacity; 
BattDelivery = zeros(); 
 

% Hot water storage tank 
% Construct a questdlg with options for hot water storage 

choice = questdlg('Is the house heated with electrical heating?','Hot Water Storage Tank','Yes','No','Yes'); 
% Handle response 

switch choice 

    case 'Yes' 

        HWT = 1; 

        % Defining variables for hot water need (VV). 

        % Consumtion is assumed to follow national avarage of 5 000 [kWh]/year 
        % and is approximated to be continous. 

        U = 0.19;                               % [W/(m^2 K)] @ 85 gr C. Fully loaded tank, energy efficiency class A 

        VV_anv = 2054.8;                        % [kJ] Average consumtion per hour. (5 000[kW] x 3 600[s/h]) / 8760[h] 
        T_omg = 293.15;                         % [K] 

        c_v = 4.18 * 10^3;                      % [kJ/(m^3 K)] Volumetric heat capacity for water 

        V = zeros(); 
        V_max = 0.3;                            % [m^3] Maximal volume tank 

        V(1) = 0.95 * V_max;                    % [m^3] Initial volume tank 

        H = 1.88;                               % [m] 
        r = sqrt(V_max / pi * H);               % [m] Radius, tank 

        T_tank = zeros();   

        T_tank(1) = 357.3;                      % [K] Initial temperature in tank 
        T_tank_max = 358.15;                    % [K] Maximal temperature in tank 
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        E_ack = zeros(); 

        E_ack(1) = c_v * V(1) * T_tank(1);      % [kJ] 
 

        % Heat pump 

        % Construct a questdlg with option for heat pump 

        choice = questdlg('Will heat pump be used?','Heat pump for spatial heating','Yes','No','Yes'); 
        % Handle response 

        switch choice 

            case 'Yes' 
                HP = 1; 

                % Defining of parameters for heat pump for spatial heating. 

                COP = 4;                               % Coefficient of Performance 
                Annual_heating = 5000;                 % [kWh] Assumed annual heating need, 10 000 kWh (average is 16 000 kWh/year according to 

Energimyndigheten for 2014) 

                % Defining of vectors for results and variables 
                W_el_Winter = sum(AC_Loadprofile(1:2880)) + sum(AC_Loadprofile(5833:8760)); % Husholds total electric consumtion during 

winter time (Jan-Apr + Sept-Dec) 

                gamma = Annual_heating / W_el_Winter;  % Share of load profile used for spatial heating 
                q_out = zeros();                       % Vector of delievered heat energy 

                q_in = zeros();                        % Vector of heat energy subtracted from tank 
                w_el = zeros();                        % Vector of electric need for heat pump 

            case 'No' 

                HP = 0; 
        end 

    case 'No' 

        HWT = 0; 
end 
  

%========================================================================== 
%------------       Section with selection of figures        -------------- 
  

% Choice of figures 

% Construct a questdlg with options for showing plots or not 

choice = questdlg('Do you want to deselect specific plots?','Output figures','Yes','No','Yes'); 
% Handle response 

switch choice 

    case 'Yes' 
        if HWT == 1; 

            % Create a dialog box for the user to input data. 

            prompt = {'1. Resulting power flows and volatility','2. Power- and/or energy shortage in current setup','3. Amount of energy to store 

for different peak reductions','4. Reduced excess electricity from PV at local & central storages','5. Usage of central 

storage','6. Loadprofiles for original set-up, local & central storage','7. Usage of battery','8. Box plot for original load 

profile','9. Box plot for load profile with PV (no storage)','10. Box plot for load profile with PV & local storage','11. Box 
plot for load profile with PV + local & central storage','12. Annual box plot for all four profiles','13. Volatility for the four 

different profiles','14. Usage of local fuel cell','15. Usage of hot water tank'}; 

            Title = 'Select plots to visualize (Y/N)'; 
            answer = inputdlg(prompt,Title); 

            plot1 = answer{1}; 

            plot2 = answer{2}; 
            plot3 = answer{3}; 

            plot4 = answer{4}; 

            plot5 = answer{5}; 
            plot6 = answer{6}; 

            plot7 = answer{7}; 

            plot8 = answer{8}; 
            plot9 = answer{9}; 

            plot10 = answer{10}; 

            plot11 = answer{11}; 
            plot12 = answer{12}; 

            plot13 = answer{13}; 

            plot14 = answer{14}; 
            plot15 = answer{15}; 

        else 

            % Create a dialog box for the user to input data. 
            prompt = {'1. Resulting power flows and volatility','2. Power- and/or energy shortage in current setup','3. Amount of energy to store 

for different peak reductions','4. Reduced excess electricity from PV at local & central storages','5. Usage of central 

storage','6. Loadprofiles for original set-up, local & central storage','7. Usage of battery','8. Box plot for original load 
profile','9. Box plot for load profile with PV (no storage)','10. Box plot for load profile with PV & local storage','11. Box 

plot for load profile with PV + local & central storage','12. Annual box plot for all four profiles','13. Volatility for the four 

different profiles','14. Usage of local fuel cell'}; 
            Title = 'Select plots to visualize (Y/N)'; 

            answer = inputdlg(prompt,Title); 

            plot1 = answer{1}; 
            plot2 = answer{2}; 

            plot3 = answer{3}; 

            plot4 = answer{4}; 
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            plot5 = answer{5}; 

            plot6 = answer{6}; 

            plot7 = answer{7}; 
            plot8 = answer{8}; 

            plot9 = answer{9}; 

            plot10 = answer{10}; 
            plot11 = answer{11}; 

            plot12 = answer{12}; 

            plot13 = answer{13}; 
            plot14 = answer{14}; 

            plot15 = 'N'; 

        end 
    case 'No' 

        if HWT == 1; 

            plot1 = 'Y'; 
            plot2 = 'Y'; 

            plot3 = 'Y'; 

            plot4 = 'Y'; 
            plot5 = 'Y'; 

            plot6 = 'Y'; 

            plot7 = 'Y'; 

            plot8 = 'Y'; 

            plot9 = 'Y'; 

            plot10 = 'Y'; 
            plot11 = 'Y'; 

            plot12 = 'Y'; 

            plot13 = 'Y'; 
            plot14 = 'Y'; 

            plot15 = 'Y'; 

        else 
            plot1 = 'Y'; 

            plot2 = 'Y'; 

            plot3 = 'Y'; 
            plot4 = 'Y'; 

            plot5 = 'Y'; 

            plot6 = 'Y'; 
            plot7 = 'Y'; 

            plot8 = 'Y'; 

            plot9 = 'Y'; 
            plot10 = 'Y'; 

            plot11 = 'Y'; 
            plot12 = 'Y'; 

            plot13 = 'Y'; 

            plot14 = 'Y'; 
            plot15 = 'N'; 

        end 

end 
  

%========================================================================== 

%--------       Section with calculations for local storage        -------- 
  

% Variables and calculations 
% Defining variables and vectors for calculations 

A_L = zeros(); 

NewReducedExcessProduction = zeros(); 
AC_Loadprofile_Local = zeros(); 

Loadprofile_after_TVV(i) = zeros(); 

Excess_Production = zeros(); 
Excess_PV_after_TVV = zeros(); 

Excess_prod_before_batt = zeros(1,8760); 

Power_Limit_violation = zeros(); 
PowerLimitYear = zeros(); 

Power_shortage = zeros(); 

Peak_shave = zeros(1,6); 
red = zeros(); 

RED = zeros(); 

% Power limits 
% Power_Limit is a matrice where each row representa a month and the 

% columns represens different percentiles from the load profile: 

% Column 1 = 70% 

% Column 2 = 75% 

% Column 3 = 80% 

% Column 4 = 85% 

% Column 5 = 90% 

% Column 6 = 95% 

PowerLimitJan = Power_Limit(1,K); 
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PowerLimitFeb = Power_Limit(2,K); 

PowerLimitMar = Power_Limit(3,L); 

PowerLimitApr = Power_Limit(4,L); 
PowerLimitMaj = Power_Limit(5,L); 

PowerLimitJun = Power_Limit(6,L); 

PowerLimitJul = Power_Limit(7,L); 
PowerLimitAug = Power_Limit(8,L); 

PowerLimitSep = Power_Limit(9,L); 

PowerLimitOkt = Power_Limit(10,L); 
PowerLimitNov = Power_Limit(11,K); 

PowerLimitDec = Power_Limit(12,K); 

Percent = [70; 75; 80; 85; 90; 95]; 
  

% Calculation of produced electricity and storage need 

T = 0; 
h = 0; 

while T == 0; 

n = 0; 
    for i=1:8760 

        if HP == 1; 
            % Calculation of extracted energy from hot water tank to heat 

            % pump for spatial heating. Amount of energy needed is 

            % estimated as a share of original load profile between Jan-Apr 
            % and Sep-Dec 

            if (i < 2881) || (i > 5832); 

                q_out(i) = gamma * AC_Loadprofile(i) * 3600;           % [kJ] 
                w_el(i) = q_out(i) / COP;                              % [kJ] 

                q_in(i) = q_out(i) - w_el(i);                          % [kJ] 

                V_hot_water_to_heat_pump = q_in(i) / (c_v * T_tank(i-n)); % [m^3] 
                Reduced_el_need_for_heating = (gamma * AC_Loadprofile(i)) - (w_el(i) / 3600); % [kWh/h] 

            end 

        else 
        end 
         

        if HWT == 1; 
            % Hot water usage 

            % Calculation of extracted hot water from tank for tap water 

            % use. Need is approximated as an average extraction every hour 
            % 24/7 which equals 0,001373 [m^3 / h]. With the assumption 

            % that average hot water consumption equals 5 000 [kWh] per 

            % year. 
            % V_vv [m^3] = {(E_vv [kWh] / 8760 [h]) * 3 600 [s/h])} / (4 180 

            % [kJ/(m^3 K)] * (273,15 + 85) [K]) 
         

            V_uttag = VV_anv / (c_v * T_tank(i-n));                 % [m^3] (ca 1,37 l/h [@85 gr C]) 

            V(i) = V(i-n) - V_uttag;                                % [m^3] 
            A = 2 * pi * r * (r + ((V(i-n)-V_uttag)/(pi * r^2)));   % [m^2] Mantel area on hot water body 

            S = (U * A * (T_tank(i-n) - T_omg) * 3600) / 1000;      % [kJ] Heat losses of tank 

            E_ack(i) = (c_v * V(i) * T_tank(i-n)) - S;              % [kJ] 
            T_tank(i) = E_ack(i) / (c_v * V(i));                    % [K] Temperature in hot water body 
         

            if V(i) <= 0; 
                V(i) = 0; 

            end 

        else 
        end 
         

        Batt(i) = Batt(i-n); 

        BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n); 

        FC_storage(i) = FC_storage(i-n); 
         

        if PV_production(i) > 0; 
             

            if HWT == 1; 

                % Heating of water in tank. The energy in the tank is 
                % approximated as shares of volume of hot water. (i.e. 

                % sharp srtatification is assumed) 

                if V(i) < V_max; 
                    E_ack(i) = E_ack(i-n) + (PV_production(i) * 3600); % [kJ] 

                    if E_ack(i) > (V(i) * c_v * T_tank_max); 

                        V(i) = V(i) + ((E_ack(i) - (V(i) * c_v * T_tank_max)) / (c_v * T_tank_max));  % [m^3] 
                    else V(i) = V(i) + ((PV_production(i) * 3600) / (c_v * T_tank(i)));             % [m^3] 

                    end 

                    T_tank(i) = E_ack(i) / (c_v * V(i));        % [K] 
                    Excess_Production(i) = 0; 

                    Excess_PV_after_TVV(i) = Excess_Production(i); 
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                end 

                % Check that heating doesn't exceed the tolerated max 

                if V(i) > V_max; 
                    Excess_Production(i) = ((V(i) - V_max) * c_v * T_tank(i))/3600; % [kWh] 

                    E_ack(i) = E_ack(i) - (c_v * T_tank(i) * (V(i) - V_max));       % [kJ] 

                    V(i) = V_max;                                                   % [m^3] 
                    Excess_PV_after_TVV(i) = Excess_Production(i); 

                end 

                % Excess electricity is used for direct consumption. Load 
                % profile is reduced with the amount of electricity 

                % normally used for hot water production. 

                AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i) - Excess_Production(i) - (5000/8760); 
                if (AC_Loadprofile_Local(i) < 0) 

                    Excess_Production(i) = abs(AC_Loadprofile(i) - Excess_Production(i) - (5000/8760)); 

                    AC_Loadprofile_Local(i) = 0; 
                else Excess_Production(i) = 0; 

                end 

            else 
                % Excess produced electricity is used directly 

                AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i) - PV_production(i); 

                if (AC_Loadprofile_Local(i) < 0) 

                    Excess_Production(i) = abs(AC_Loadprofile(i) - PV_production(i)); 

                    AC_Loadprofile_Local(i) = 0; 

                else Excess_Production(i) = 0; 
                end 

            end                 

            % Excess electricity is stored in batteries with respect to 
            % type and chargerate 

            Excess_prod_before_batt(i)= Excess_Production(i); 

            if Batt(i) < Batt_capacity; 
 

                % Lead-Battery 
                if Battery == 3; 

                    if Batt(i) < (0.7 * Batt_capacity); 

                        Batt(i) = Batt(i-n) + Excess_Production(i); 
                        % Hours since charged 

                        if Excess_prod_before_batt(i) == 0; 

                            h = h + 1; 
                            else h = 0; 

                        end 

                        BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + Excess_Production(i); 
                        if Excess_Production(i) > (0.1 * Batt_power); 

                            Batt(i) = Batt(i-n) + (0.1 * Batt_power); 

                            BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + (0.1 * Batt_power); 
                            NewReducedExcessProduction(i) = Excess_Production(i) - (0.1 * Batt_power); 

                            Excess_Production(i) = NewReducedExcessProduction(i); 

                        else 
                            Excess_Production(i) = 0; 

                        end 

                    else 
                        Batt(i) = Batt(i-n) + Excess_Production(i); 

                        % Hours since charged 

                        if Excess_prod_before_batt(i) == 0; 
                            h = h + 1; 

                            else h = 0; 

                        end 
                        BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + Excess_Production(i); 

                        if Excess_Production(i) > (0.0375 * Batt_power); 

                            Batt(i) = Batt(i-n) + (0.0375 * Batt_power); 
                            BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + (0.0375 * Batt_power); 

                            NewReducedExcessProduction = Excess_Production(i) - (0.0375 * Batt_power); 

                            Excess_Production(i) = NewReducedExcessProduction; 
                        else 

                            Excess_Production(i) = 0; 

                        end 
                    end 

                end 
 

                % NCA-Battery 

                if Battery == 1; 
                    Batt(i) = Batt(i-n) + Excess_Production(i); 

                    % Hours since charged 

                    if Excess_prod_before_batt(i) == 0; 
                        h = h + 1; 

                    else h = 0; 

                    end 
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                    BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + Excess_Production(i); 

                    if Excess_Production(i) > (0.75 * Batt_power); 

                        Batt(i) = Batt(i-n) + (0.75 * Batt_power); 
                        BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + (0.75 * Batt_power); 

                        Excess_Production(i) = Excess_Production(i) - (0.75 * Batt_power); 

                    else 
                        Excess_Production(i) = 0; 

                    end 

                end 
 

                % LFP-Battery 

                if Battery == 2; 
                    Batt(i) = Batt(i-n) + Excess_Production(i); 

                    % Hours since charged 

                    if Excess_prod_before_batt(i) == 0; 
                        h = h + 1; 

                    else h = 0; 

                    end 
                    BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + Excess_Production(i); 

                    if Excess_Production(i) > Batt_power; 
                        Batt(i) = Batt(i-n) + Batt_power; 

                        BattReductionRef(i) = BattReductionRef(i-n) + Batt_power; 

                        Excess_Production(i) = Excess_Production(i) - Batt_power; 
                    else 

                        Excess_Production(i) = 0; 

                    end 
                end 
 

                % Check that batteries not are over charged. 
                if Batt(i) > Batt_capacity; 

                    Excess_Production(i) = Excess_Production(i) + (Batt(i) - Batt_capacity); 

                    Batt(i) = Batt_capacity; 
                end 

                if BattReductionRef(i) > Batt_capacity; 

                    BattReductionRef(i) = Batt_capacity; 
                end 

            end 
 

            % Electrolysis 

            % Excess electricity goes to electrolysis 

            if Excess_Production(i) > Production_Limit_Local; 

                FC_storage(i) = FC_storage(i-n) + (Electrolyse_eff * (Excess_Production(i) - Production_Limit_Local)); 

                % Control vector 
                A_L(i) = Production_Limit_Local; 

                Electrolyse_losses(i) = (Excess_Production(i) - Production_Limit_Local) - (Electrolyse_eff * (Excess_Production(i) - 

Production_Limit_Local)); 
                Excess_Production(i) = Production_Limit_Local; 

                if FC_storage(i) > FC_capacity; 

                    Excess_Production(i) = Excess_Production(i) + (FC_storage(i) - FC_capacity); 
                    Electrolyse_losses(i) = (FC_capacity - FC_storage(i-n)) - (Electrolyse_eff 

* (FC_capacity - FC_storage(i-n))); 

                    FC_storage(i) = FC_capacity; 

                end 

            else A_L(i) = Excess_Production(i); 

            end 

        else 

 

            % No PV-produced electricity 

            h = h + 1; 

            A_L(i) = 0; 

            Excess_Production(i) = 0; 

            if HWT == 1; 

                Excess_PV_after_TVV(i) = Excess_Production(i); 

                if HP == 1; 

                    if (i < 2881) || (i > 5832); 

                        AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i) - (5000/8760)- 

Reduced_el_need_for_heating;    % [kWh] 

                    else 

                        AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i) - (5000/8760); 

                    end 

                else 

                    AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i) - (5000/8760); 

                end 

                    if AC_Loadprofile_Local(i) < 0; 

                        Excess_Production(i) = abs(AC_Loadprofile_Local(i)); 

% Since the load profile is generally reduced vid the average amount of 
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% energy neede for hot water production, a negative value will here be 

% treated as an excess production instead. 

                        A_L(i) = abs(AC_Loadprofile_Local(i)); 

                        AC_Loadprofile_Local(i) = 0; 

                    end 

                    Loadprofile_after_TVV(i) = AC_Loadprofile_Local(i); 

            else 

                AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile(i); 

            end 

        end 

         

        if HWT == 1; 

            % Emergency heating of tank if PV-production is to little 

            if V(i) < (0.15 * V_max); 

                V(i) = V(i-n) + (((5000/8760) * 3600)/(c_v * T_tank(i-n))); 

                FC_storage(i) = FC_storage(i-n) - ((5000/8760) / FC_efficiency); 

                FC_storage_use(i) = ((5000/8760) / FC_efficiency); 

                if FC_storage(i) < (0.1 * FC_capacity); 

                    AC_Loadprofile_Local(i) = AC_Loadprofile_Local(i) + ((FC_capacity * 0.1) - 

FC_storage(i)); 

                    FC_storage_use(i) = FC_storage(i-n) - FC_storage(i) + 0.1 * FC_capacity; 

                    FC_storage(i) = 0.1 * FC_capacity; 

                end 

            end 

        else 

        end 

        % Peak load shaving with local storage 

        % Load profile reductions - unik for every month! 

        % JAN - Fuel cell deliveres peak-shaving 

        if i <= 744; 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,FC_storage,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt, 

Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use ] = 

powerlimitFC(PowerLimitJan,t,FC_storage,Power_shortage,AC_Loadprofile_Local,Power_

Limit_violation,FC_efficiency,FC_power,FC_capacity,Batt,Batt_efficiency,Batt_power

,Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use); 

        end 

        % FEB - Fuel cell deliveres peak-shaving 

        if (i > 744) && (i <= 1416); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,FC_storage,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt, 

Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use ] = 

powerlimitFC(PowerLimitFeb,t,FC_storage,Power_shortage,AC_Loadprofile_Local,Power_

Limit_violation,FC_efficiency,FC_power,FC_capacity,Batt,Batt_efficiency,Batt_power

,Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use); 

        end 

         

        % MAR - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 1416) && (i <= 2160); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitMar,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % APR - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 2160) && (i <= 2880); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitApr,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % MAJ - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 2880) && (i <= 3624); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitMaj,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % JUN - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 3624) && (i <= 4344); 

            t = i; 
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            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitJun,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % JUL - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 4344) && (i <= 5088); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitJul,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % AUG - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 5088) && (i <= 5832); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitAug,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % SEP - Battery deliveres peak-shaving 

        if (i > 5832) && (i <= 6552); 

            t = i; 

 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitSep,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % OKT - Fuel cell deliveres peak-shaving 

        if (i > 6552) && (i <= 7296); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,Batt,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt_losses, 

BattUsage,BattDelivery ] = powerlimit(PowerLimitOkt,t,Batt,Power_shortage, 

AC_Loadprofile_Local,Power_Limit_violation,Batt_efficiency,Batt_power,Batt_losses,

BattUsage,BattDelivery); 

        end 

         

        % NOV - Fuel cell deliveres peak-shaving 

        if (i > 7296) && (i <= 8016); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,FC_storage,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt, 

Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use ] = 

powerlimitFC(PowerLimitNov,t,FC_storage,Power_shortage,AC_Loadprofile_Local,Power_

Limit_violation,FC_efficiency,FC_power,FC_capacity,Batt,Batt_efficiency,Batt_power

,Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use); 

        end 

         

        % DEC - Fuel cell deliveres peak-shaving 

        if (i > 8016) && (i <= 8760); 

            t = i; 

            [ Power_Limit_violation,FC_storage,AC_Loadprofile_Local,Power_shortage,Batt, 

Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use ] = 

powerlimitFC(PowerLimitDec,t,FC_storage,Power_shortage,AC_Loadprofile_Local,Power_

Limit_violation,FC_efficiency,FC_power,FC_capacity,Batt,Batt_efficiency,Batt_power

,Batt_losses,FC_losses,BattUsage,BattDelivery,FC_storage_use); 

        End 

 

        % Self discharge of battery 

        % Battery self discharge losses 

        k = i; 

        [ Batt,Batt_losses,BattReductionRef ] = 

BattShelfLife(h,Batt,k,Batt_losses,Battery,BattReductionRef); 

         

        % Checking whether the reduced excess electricity production is 

        % sufficient for the energy need during winter 

        if i == 8760; 

            if (sum(Excess_Production) - sum(A_L)) > 1; 

                Production_Limit_Local = Production_Limit_Local + 0.05; 

            end 

            if ((sum(Excess_Production) - sum(A_L)) < 1) 

                T = 1; 
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            else T = 0; 

            end 

        end 

        n = 1; 

    end 

     

end 

 

% Battery cycles 

% Calculations of performed cycles for battery 

[ Batt_cycles, no_cycles, cycle_depth ] = BattCycles(Batt,No_units,Battery); 

  

%========================================================================== 

%-------       Section with calculations for central storage        ------- 

  

% Calculate the 70:th to 95:th percentile of original load profile 

szYear = size(AC_Loadprofile); 

xY=round(bsxfun(@plus,szYear(1).*[0.70;0.75;0.80;0.85;0.90;0.95],szYear(1)*(0:szYear(2)-1))); 

Power_limit_Year = sort(AC_Loadprofile); 

% Power_limit_Year(xY(1)) gives the load power limit at 30% reduced peak 

% power (70:th percentile) 

  

% Variabel definitions 

% Fuel cell system 

if Central_Store == 1; 

    Central_storage_FC = zeros(); 

    Central_FC_losses = zeros(); 

    Central_electrolyse_losses = zeros(); 

    Central_FC_power = CentralFCpower;% [kW] 

    Central_FC_capacity = CentralFC;  % [kWh] 

    Central_storage_FC(1) = FC_StartPercent * Central_FC_capacity; 

else 

    % Flow battery 

    FB_No_units = NoFB; 

    FB_power = 15 * FB_No_units;      % [kW] Scaleable units of 15 [kW]. 

                                      % Max power capacityt: 1,5MW 

    FB_energy = 39 * FB_No_units;     % [kWh] Scaleable units of 39 [kWh]. 

                                      % Max energy capacity: 6,0MWh 

    FB_eff = 0.85;                    % Round trip-efficiency 

    Excess_Production_C = zeros; 

    Central_storage_FB = zeros(); 

    Central_FB_losses = zeros(); 

    Central_storage_FB(1) = FB_StartPercent * FB_energy; 

end 

  

% Variables for central storage 

% Peak power limit where the central storage shall delivere energy 

PowerLimitC = Power_limit_Year(xY(X)); 

AC_Loadprofile_Central = zeros(); 

Energy_shortage_C = zeros(); 

Power_shortage_C = zeros(); 

PeakShaveEnergy = zeros(); 

C_storage_useage = zeros(); 

C_storage_in = zeros(); 

Resulting_surplus_L = zeros(); 

Resulting_consumption_L = zeros(); 

Resulting_surplus_C = zeros(); 

Resulting_consumption_C = zeros(); 

A_central = zeros(); 

  

% Calculation of needed energy for annual peak shaving 

for l=1:6; 

    red = AC_Loadprofile_Local - Power_limit_Year(xY(l)); 

    for i=1:length(red); 

        if red(i) > 0; 

            RED(i) = red(i); 

        end 

    end 

    PeakShaveEnergy(l) = sum(RED); 

end 

  

% Central storage calculations 

U = 0; 

while U == 0; 

    n = 0; 

    for i=1:8760 

        if Central_Store == 1; 
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            % Central storage electrolysis 

            % Storeing excess production through electrolysis 

            Central_system = 1; 

            if Excess_Production(i) > Production_Limit_C; 

                A_central(i) = Production_Limit_C; 

                Central_storage_FC(i) = Central_storage_FC(i-n) + (Electrolyse_eff * 

(Excess_Production(i) - Production_Limit_C)); 

                Central_electrolyse_losses(i) = (Excess_Production(i) - Production_Limit_C) - 

(Electrolyse_eff * (Excess_Production(i) - Production_Limit_C)); 

                Excess_Production_C(i) = Production_Limit_C; 

                if Central_storage_FC(i) > Central_FC_capacity; 

                    Excess_Production_C(i) = Excess_Production_C(i) + (Central_storage_FC(i) - 

Central_FC_capacity); 

                    Central_electrolyse_losses(i) = (Central_FC_capacity - 

Central_storage_FC(i-n)) - (Electrolyse_eff * (Central_FC_capacity - 

Central_storage_FC(i-n))); 

                    Central_storage_FC(i) = Central_FC_capacity; 

                end 

                C_storage_in(i) = Central_storage_FC(i) - Central_storage_FC(i-n); 

            else Central_storage_FC(i) = Central_storage_FC(i-n); 

                A_central(i) = Excess_Production(i); 

                Excess_Production_C(i) = Excess_Production(i); 

                Central_electrolyse_losses(i) = 0; 

                C_storage_in(i) = 0; 

            end 

             

            % Extraction of stored energy in central storage 

            if AC_Loadprofile_Local(i) > PowerLimitC; 

                Central_storage_FC(i) = Central_storage_FC(i-n) - ((AC_Loadprofile_Local(i) - 

PowerLimitC) / FC_efficiency); 

                AC_Loadprofile_Central(i) = PowerLimitC; 

                C_storage_useage(i) = (AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC) / FC_efficiency; 

                 

                % Check that exctraction doesn't exceed maximum allowed 

                % power capacity 

                if ((AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC) / FC_efficiency) > 

Central_FC_power 

                    Power_shortage_C(i) = ((AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC) / 

FC_efficiency) - Central_FC_power; 

                    Central_storage_FC(i) = Central_storage_FC(i-n) - (Central_FC_power / 

FC_efficiency); 

                    Central_FC_losses(i) = (Central_FC_power / FC_efficiency) - 

Central_FC_power; 

                else Central_FC_losses(i) = ((AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC) / 

FC_efficiency) - (AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC); 

                end 

                

                % Check that exctraction doesn't exceed maximum allowed  

                % energy capacity 

                if Central_storage_FC(i) < (0.1 * Central_FC_capacity); 

                    Energy_shortage_C(i) = abs(Central_storage_FC(i)); 

                    Central_storage_FC(i) = 0; 

                    disp('Centrallagrets energikapacitet tömd!'); 

                    Central_FC_losses(i) = ((Central_storage_FC(i-n) - (0.1 * 

Central_FC_capacity)) / FC_efficiency) - (Central_storage_FC(i-n) - (0.1 * 

Central_FC_capacity)); 

                end 

            else AC_Loadprofile_Central(i) = AC_Loadprofile_Local(i); 

                Energy_shortage_C(i) = 0; 

                C_storage_useage(i) = 0; 

            end 

        else 

             

            % Storeing excess production in flow battery 

            Central_system = 0; 

            if Excess_Production(i) > Production_Limit_C; 

                A_central(i) = Production_Limit_C; 

                Central_storage_FB(i) = Central_storage_FB(i-n) + (FB_eff * 

(Excess_Production(i) - Production_Limit_C)); 

                Central_FB_losses(i) = (Excess_Production(i) - Production_Limit_C) - (FB_eff * 

(Excess_Production(i) - Production_Limit_C)); 

                Excess_Production_C(i) = Production_Limit_C; 

   

                % Check that not more is stored than capacity allows 

                if Central_storage_FB(i) > FB_energy; 

                    Excess_Production_C(i) = Excess_Production_C(i) + (Central_storage_FB(i) - 

FB_energy); 
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                    Central_storage_FB(i) = FB_energy; 

                end 

                C_storage_in(i) = Central_storage_FB(i) - Central_storage_FB(i-n); 

            else Central_storage_FB(i) = Central_storage_FB(i-n); 

                A_central(i) = Excess_Production(i); 

                Excess_Production_C(i) = Excess_Production(i); 

                Central_FB_losses(i) = 0; 

                C_storage_in(i) = 0; 

            end 

             

            % Extraction of stored energy in central storage 

            if AC_Loadprofile_Local(i) > PowerLimitC; 

                Central_storage_FB(i) = Central_storage_FB(i-n) - (AC_Loadprofile_Local(i) - 

PowerLimitC); 

                AC_Loadprofile_Central(i) = PowerLimitC; 

                C_storage_useage(i) = (AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC); 

  

                % Check that exctraction doesn't exceed maximum allowed 

                % power capacity 

                if (AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC) > FB_power 

                    Power_shortage_C(i) = AC_Loadprofile_Local(i) - PowerLimitC - FB_power; 

                    Central_storage_FB(i) = Central_storage_FB(i-n) - FB_power; 

                else Power_shortage_C(i) = 0; 

                end 

                 

                % Check that exctraction doesn't exceed maximum allowed 

                % energy capacity 

                if Central_storage_FB(i) < 0; 

                    Energy_shortage_C(i) = abs(Central_storage_FB(i)); 

                    Central_storage_FB(i) = 0; 

                    disp('Centrallagrets energikapacitet tömd!'); 

                else Energy_shortage_C(i) = 0; 

                end 

            else AC_Loadprofile_Central(i) = AC_Loadprofile_Local(i); 

                Energy_shortage_C(i) = 0; 

                Power_shortage_C(i) = 0; 

                C_storage_useage(i) = 0; 

            end 

        end 

        if i == 8760; 

            if (sum(Excess_Production_C) - sum(A_central)) > 1; 

                Production_Limit_C = Production_Limit_C + 0.05; 

            end 

            if ((sum(Excess_Production_C) - sum(A_central)) < 1); 

                U = 1; 

            else U = 0; 

            end 

        end 

         

        % Resulting load and production profiles 

        % Calculates the resulting load profiles at connection nodes for 

        % customer (Resulting_surplus_L och Resulting_consumption_L) and 

        % corresponding for the regionally distributed central storage  

        % (Resulting_surplus_C och Resulting_consumption_C). 

        if Excess_Production_C(i) > 0; 

            res2 = -AC_Loadprofile_Central(i) + Excess_Production_C(i); 

            if res2 > 0; 

                Resulting_surplus_C(i) = res2; 

                Resulting_consumption_C(i) = 0; 

            else Resulting_consumption_C(i) = res2; 

                Resulting_surplus_C(i) = 0; 

            end 

        else Resulting_consumption_C(i) = -AC_Loadprofile_Central(i); 

            Resulting_surplus_C(i) = 0; 

        end 

         

        if Excess_Production(i) > 0; 

            res1 = -AC_Loadprofile_Local(i) + Excess_Production(i); 

            if res1 > 0; 

                Resulting_surplus_L(i) = res1; 

                Resulting_consumption_L(i) = 0; 

            else Resulting_consumption_L(i) = res1; 

                Resulting_surplus_L(i) = 0; 

            end 

        else Resulting_consumption_L(i) = -AC_Loadprofile_Local(i); 

            Resulting_surplus_L(i) = 0; 

        end 
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        n = 1; 

    end 

end 

  

% Volatility 

% Calculating the standard deviation on daily basis for the four different 

% resulting load profiles. 

Loadprofile_PV_no_storage = -Unmet_Electric_Load + Excess_PV_no_storage.'; 

Resulting_Loadprofile_L = -AC_Loadprofile_Local + Excess_Production; 

Resulting_Loadprofile_C = -AC_Loadprofile_Central + Excess_Production_C; 

[ StdAv ] = Volatility( 

AC_Loadprofile,Loadprofile_PV_no_storage,Resulting_Loadprofile_L,Resulting_Loadpro

file_C ); 

  

%========================================================================== 

%---------------          Section with plotting           ----------------- 

  

% Plot over resulting load profiles with the volatility on daily basis 

if plot1 == 'Y'; 

    x1 = (1:1:8760); 

    x2 = (1:1:365); 

    figure1 = figure; 

    % First sub figure 

    axes('Parent',figure1,'YColor',[0 0 1],... 

        'XTickLabel', 

{'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'},... 

        'XTick',[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017],... 

        'XColor', [0 0 1],... 

        'XLim', [0 8760],... 

        'Position', [0.0402635431918009 0.552909374250779 0.42439554771729 

0.341162790697675]); 

    line(x1,-AC_Loadprofile,'Color','b') 

    ylabel('[kW]'); 

    ax2 = axes('Position',[0.0402635431918009 0.552909374250779 0.42439554771729 

0.341162790697675],... 

        'XAxisLocation','top',... 

        'YAxisLocation','right',... 

        'Color','none',... 

        'Xlim', [0 365]); 

    xlabel('Dagar'); 

    ylabel('Standardavvikelse'); 

    line(x2,StdAv(1,1:365),'Parent',ax2,'Color','k'); 

    title('Ursprunglig lastprofil'); 

     

    % Second sub figure 

    hold on 

    axes('Parent',figure1,'YColor',[0 0 1],... 

        'XTickLabel', 

{'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'},... 

        'XTick',[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017],... 

        'XColor', [0 0 1],... 

        'XLim', [0 8760],... 

        'Position', [0.54099560761347 0.553264604810997 0.424597364568082 0.340807560137457]); 

    line(x1,Excess_PV_no_storage,'Color','r') 

    line(x1,-Unmet_Electric_Load,'Color','b') 

    hold off 

    ylabel('[kW]'); 

    ax2= axes('Position',[0.54099560761347 0.553264604810997 0.424597364568082 

0.340807560137457],... 

        'XAxisLocation','top',... 

        'YAxisLocation','right',... 

        'Color','none',... 

        'Xlim', [0 365]); 

    xlabel('Dagar'); 

    ylabel('Standardavvikelse'); 

    line(x2,StdAv(2,1:365),'Parent',ax2,'Color','k'); 

    title('Resulterande lastprofil m PV utan energilagring') 

     

    % Third sub figure 

    hold on 

    axes('Parent',figure1,'YColor',[0 0 1],... 

        'XTickLabel', 

{'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'},... 

        'XTick',[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017],... 

        'XColor', [0 0 1],... 

        'XLim', [0 8760],... 
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        'Position', [0.04099560761347 0.0378350515463917 0.423663483295621 

0.341162790697674]); 

    line(x1,Resulting_surplus_L,'Color','r') 

    line(x1,Resulting_consumption_L,'Color','b') 

    hold off 

    ylabel('[kW]'); 

    ax2 = axes('Position', [0.04099560761347 0.0378350515463917 0.423663483295621 

0.341162790697674],... 

        'XAxisLocation','top',... 

        'YAxisLocation','right',... 

        'Color','none',... 

        'Xlim', [0 365]); 

    xlabel('Dagar'); 

    ylabel('Standardavvikelse'); 

    line(x2,StdAv(3,1:365),'Parent',ax2,'Color','k'); 

    title('Resulterande effektflöde, anslutningspunkt villa'); 

     

    % Forth sub figure 

    hold on 

    axes('Parent',figure1,'YColor',[0 0 1],... 

        'XTickLabel', 

{'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'},... 

        'XTick',[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017],... 

        'XColor', [0 0 1],... 

        'XLim', [0 8760],... 

        'Position', [0.54099560761347 0.0378350515463917 0.425329428989751 

0.341162790697674]); 

    line(x1,Resulting_surplus_C,'Color','r') 

    line(x1,Resulting_consumption_C,'Color','b') 

    hold off 

    ylabel('[kW]'); 

    ax2= axes('Position',[0.54099560761347 0.0378350515463917 0.425329428989751 

0.341162790697674],... 

        'XAxisLocation','top',... 

        'YAxisLocation','right',... 

        'Color','none',... 

        'Xlim', [0 365]); 

    xlabel('Dagar'); 

    ylabel('Standardavvikelse'); 

    line(x2,StdAv(4,1:365),'Parent',ax2,'Color','k'); 

    title('Resulterande effektflöde, anslutningspunkt centrallager'); 

else 

end 

  

% Plot over power- and/or energy shortages in current set up 

if plot2 == 'Y'; 

    figure 

    subplot(2,1,1) 

    plot(AC_Loadprofile_Local+Power_Limit_violation,'r') 

    hold on 

    plot(AC_Loadprofile_Local,'b') 

    title('Överskjutande energibehov'); 

    xlabel('Timme på året [h]'); 

    ylabel('[kW]'); 

    hold off 

    subplot(2,1,2) 

    plot(Power_shortage,'r') 

    title('Överskjutande effektbehov'); 

    xlabel('Timme på året [h]'); 

    ylabel('[kW]'); 

else 

end 

  

% Plot over amount of energy to store for different peak load reductions 

if plot3 == 'Y'; 

    figure 

    bar(PeakShaveEnergy); 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 2 3 4 5 6]; 

    ax.XTickLabel = {'30%','25%','20%','15%','10%','5%'}; 

    ylabel('[kWh]'); 

    title('Energibehov i centrallager för Peak shaving (nov - feb).'); 

else 

end 

  

% Plot over reduction of excess produced electricity from PV 

if plot4 == 'Y'; 
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    figure 

    subplot(4,1,1) 

    plot(PV_production) 

    title('Producerad el från PV'); 

    xlabel('Timme på året [h]'); 

    ylabel('[kW]'); 

    subplot(4,1,2); 

    plot(Excess_PV_no_storage) 

    title('Överskottsproduktion från PV utan energilagring'); 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]'); 

    subplot(4,1,3) 

    plot(Excess_Production) 

    title('Överskottsproduktion som det lokala energilagret ej kan lagra') 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]') 

    subplot(4,1,4) 

    plot(Excess_Production_C) 

    title('Överskottsproduktion som det centrala energilagret ej kan lagra') 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Plot over usage of central storage 

if plot5 == 'Y'; 

    if Central_system == 1; 

        CentralStorage = [Central_storage_FC(4345:8760),Central_storage_FC(1:4344)]; 

    else CentralStorage = [Central_storage_FB(4345:8760),Central_storage_FB(1:4344)]; 

    end 

    figure 

    subplot(3,1,1) 

    if Central_system == 1; 

        plot(Central_storage_FC); 

    else plot(Central_storage_FB); 

    end 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]'); 

    title('Utnyttjande av centralt energilager'); 

    subplot(3,1,2) 

    plot(AC_Loadprofile_Central) 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]'); 

    subplot(3,1,3) 

    plot(CentralStorage) 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1489 2209 2953 3673 4417 5161 5833 6577 7297 8041]; 

    ax.XTickLabel = {'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec','Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun'}; 

    ylabel('[kW]'); 

else 

end 

  

% Plot over load profiles before and after storage 

if plot6 == 'Y'; 

    figure 

    hold on 

    plot(AC_Loadprofile,'r') 

    plot(AC_Loadprofile_Local,'b') 

    plot(AC_Loadprofile_Central,'g') 

    title('Lastprofiler före och efter energilager') 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]') 

    legend('Ursprunglig lastprofil','Lastprofil efter lokalt lager','Lastprofil efter centralt 

lager'); 

else 
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end 

  

% Plot over usage of battery 

if plot7 == 'Y'; 

    figure 

    plot(Batt) 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]') 

    ax.XLim=([0 8760]); 

    title('Användning av batteri') 

else 

end 

  

% Box plot on monthly basis for original load profile 

if plot8 == 'Y'; 

    figure 

    boxplot(-AC_Loadprofile,Month); 

    title('25:e & 75:e percentilerna i ursprunglig lastprofil') 

    xlabel('Månader') 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Box plot on monthly basis for original load profile and PV with no 

% storage 

if plot9 == 'Y'; 

    figure 

    boxplot(Loadprofile_PV_no_storage,Month) 

    title('25:e & 75:e percentilerna i lastprofil m PV, ej lagring') 

    xlabel('Månader') 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Box plot on monthly basis for original load profile with PV and local 

% storage 

if plot10 == 'Y'; 

    figure 

    boxplot(Resulting_Loadprofile_L,Month); 

    title('25:e & 75:e percentilerna i lastprofil m PV & lokalt energilager') 

    xlabel('Månader') 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Box plot on monthly basis for original load profile with PV + local and 

% central storage 

if plot11 == 'Y'; 

    figure 

    boxplot(Resulting_Loadprofile_C,Month) 

    title('25:e & 75:e percentilerna i lastprofil m PV samt lokalt & centralt energilager') 

    xlabel('Månader') 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Box plot on annual basis for all four profiles 

if plot12 == 'Y'; 

    All = [-AC_Loadprofile Loadprofile_PV_no_storage Resulting_Loadprofile_L.' 

Resulting_Loadprofile_C.']; 

    figure 

    boxplot(All) 

    title('25:e & 75:e percentilerna för de fyra lastprofilerna') 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 2 3 4]; 

    ax.XTickLabel = {'Ursprunglig','Med PV (inget lager)','Med lokalt lager','Med centralt 

lager'}; 

    ylabel('[kW]') 

else 

end 

  

% Plot over volatility for the four different profiles 

if plot13 == 'Y'; 

    figure 

    plot(StdAv.'); 
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    legend('Ursprunglig lastprofil','Med PV utan energilagring','Lastprofil med lokalt 

energilager','Lastprofil med centralt lager'); 

    xlabel('Dag på året'); 

    title('Volatilitet som standardavvikelse per dygn'); 

else 

end 

  

% Usage of local fuel cell 

if plot14 == 'Y'; 

    figure 

    plot(FC_storage) 

    ax=gca; 

    ax.XTick=[1 745 1417 2161 2881 3625 4345 5089 5833 6553 7297 8017]; 

    ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'}; 

    ylabel('[kW]'); 

    title('Användning av lokalt bränslecellsystem'); 

else 

end 

  

% Plot over usage of hot water tank 

if plot15 == 'Y'; 

    figure 

    subplot(3,1,1); 

    plot(E_ack); 

    title('Energimängd i ack.tank under året'); 

    ylabel('Energi [kJ]'); 

    xlabel('Timme på året'); 

    subplot(3,1,2); 

    plot(V); 

    title('Volym på varmvattenkropp i ack.tank under året'); 

    ylabel('Volym [m^3]'); 

    xlabel('Timme på året') 

    subplot(3,1,3); 

    plot(T_tank); 

    title('Temperatur i ack.tank under året'); 

    ylabel('Temp [K]'); 

    xlabel('Timme på året'); 

else 

end 

  

%========================================================================== 

%------------       Section with print outs of results        ------------- 

  

disp(' '); 

disp('------------------------------------------------------------------'); 

disp(' '); 

disp('LOKALT LAGER'); 

disp(['Effektgräns då lagring kapar toppeffekt av producerad solcellsel: ' 

num2str(Production_Limit_Local) ' [kW].']); 

disp(['Procentuell effektreducering av lasttoppar under vintermånader (nov - feb): ' 

num2str(100 - Percent(K)) ' %']); 

disp(['Procentuell effektreducering av lasttoppar under vår, sommar & höst (mar - okt): ' 

num2str(100 - Percent(L)) ' %']); 

disp(['Bränslecell:     Verkningsgrad el till el:         ' num2str(FC_efficiency * 

Electrolyse_eff * 100) ' %']); 

disp(['                 Effekt:                           ' num2str(FC_power) ' [kW]']); 

disp(['                 Energi:                           ' num2str(FC_capacity) ' [kWh]']); 

disp(['                 Omvandlingsförlust, elektrolys:   ' num2str(sum(Electrolyse_losses)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Omvandlingsförlust, bränslecell:  ' num2str(sum(FC_losses)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Total systemförlust:              ' num2str(sum(Electrolyse_losses) + 

sum(FC_losses)) ' [kWh]']); 

disp(['                 Levererad energi:                 ' 

num2str(round(sum(FC_storage_use))) ' [kWh]']); 

disp(' '); 

disp(['Batteri:         Verkningsgrad el till el:         ' num2str(Batt_efficiency * 100) ' 

%']); 

disp(['                 Antal:                            ' num2str(No_units) ' st.']); 

disp(['                 Effekt:                           ' num2str(Batt_power) ' [kW]']); 

disp(['                 Energi:                           ' num2str(Batt_capacity) ' [kWh]']); 

disp(['                 Omvandlings- & lagringsförluster: ' num2str(sum(Batt_losses)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Levererad energi:                 ' num2str(round(sum(BattDelivery))) 

' [kWh]']); 

disp(['Batteriets cykelkapacitet har uttnyttjats till ' num2str(round(100 * 

Batt_cycles(8760))) '%.']) 
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disp(['Batteriet har levererat energi under ' num2str(round((100 * (sum(BattUsage) / 

8760)),2)) ' % av tiden.']) 

  

% Calculating idle time for battery 

BU = Batt - BattReductionRef; 

BattIdleTime = zeros(); 

for i=1:length(BU); 

    if BU(i) < 0; 

        BattIdleTime(i) = 1; 

    end 

end 

BattUse = round((sum(BattIdleTime) / 8760) * 100); 

disp(['Totalt har batteriet varit upptaget med i- & urladdning ' num2str(BattUse) '% av 

tiden.']); 

disp(['Uppskattad livslängd på batteri utifrån användningsmönster ' 

num2str(round(1/Batt_cycles(8760))) ' år.']) 

disp(' '); 

  

% If hot water tank storage is used 

if HWT == 1; 

    disp(['Ackumulatortank: U-värde:                          ' num2str(U) ' [W/(m^2 K)] @ 85 

gr C. Gäller för fulladdad ackumulatortank, energieffektivitetsklass A.']); 

    A_teor = 2 * pi * r * (r + (V_max/(pi * r^2)));   % [m^2] Mantel area on hot water body 

    S_teor = (U * A_teor * (T_tank_max - T_omg)) / 1000;      % [kW] heat loss in tank 

    disp(['                 Värmeförlust:                     ' num2str(S_teor) ' [kW], gäller 

vid fulladdad tank.']); 

    disp(['                 Volym på tank:                    ' num2str(V_max) ' [m^3]']); 

    if HP == 1; 

        disp(' '); 

        disp(['Värmepump:       COP:                              ' num2str(COP)]); 

        disp(['                 Mängd värmeenergi:                ' num2str(Annual_heating) ' 

[kWh]']); 

        disp(' '); 

    else 

    end 

else 

end 

disp(' '); 

disp('CENTRALT LAGER'); 

  

% If central storage system is fuel cell 

if Central_system == 1; 

    disp(['Effektgräns då lagring kapar toppeffekt av producerad solcellsel: ' 

num2str(Production_Limit_C) ' [kW].']); 

    disp(['Bränslecell:     Verkningsgrad el till el:         ' num2str(FC_efficiency * 

Electrolyse_eff * 100) ' %']); 

    disp(['                 Effekt:                           ' num2str(Central_FC_power) ' 

[kW]']); 

    disp(['                 Energi:                           ' num2str(Central_FC_capacity) ' 

[kWh]']); 

    disp(['                 Omvandlingsförlust, elektrolys:   ' 

num2str(sum(Central_electrolyse_losses)) ' [kWh]']); 

    disp(['                 Omvandlingsförlust, bränslecell:  ' 

num2str(sum(Central_FC_losses)) ' [kWh]']); 

    disp(['                 Total systemförlust:              ' 

num2str(sum(Central_electrolyse_losses) + sum(Central_FC_losses)) ' [kWh]']); 

    disp(['                 Mängd energi lagrad:              ' num2str(sum(C_storage_in)) ' 

[kWh]']); 

    disp(['                 Energi nyttjad via lagring:       ' num2str(sum(C_storage_useage)) 

' [kWh]']); 

    disp(['Effektgräns där centrallagret träder in och levererar energi: ' 

num2str(PowerLimitC) ' [kW].']); 

    disp(['Det motsvarar en reducering av de årliga effekttopparna på den lokala lastprofilen 

vid anslutningspunkt med ' num2str(100 - Percent(X)) ' %']); 

  

    % If central storage system is flow battery  

else 

    disp(['Effektgräns då lagring kapar toppeffekt av producerad solcellsel: ' 

num2str(Production_Limit_C) ' [kW].']); 

    disp(['Flödesbatteri:   Verkningsgrad el till el:         ' num2str(FB_eff * 100) ' %']); 

    disp(['                 Effekt:                           ' num2str(FB_power) ' [kW]']); 

    disp(['                 Energi:                           ' num2str(FB_energy) ' [kWh]']); 

    disp(['                 Omvandlingsförluster:             ' 

num2str(sum(Central_FB_losses)) ' [kWh]']); 

    disp(['                 Mängd energi lagrad:              ' num2str(sum(C_storage_in)) ' 

[kWh]']); 
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    disp(['                 Energi nyttjad via lagring:       ' num2str(sum(C_storage_useage)) 

' [kWh]']); 

    disp(['Effektgräns där centrallagret träder in och levererar energi: ' 

num2str(PowerLimitC) ' [kW].']); 

    disp(['Det motsvarar en reducering av de årliga effekttopparna på den lokala lastprofilen 

vid anslutningspunkt med ' num2str(100 - Percent(X)) ' %']); 

end 

disp(' '); 

disp(' '); 

disp('ENERGIPRODUKTION OCH BEHOV'); 

disp(' '); 

disp('Ursprungligt fall'); 

disp(['                 Årligt energibehov:          ' num2str(sum(AC_Loadprofile)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Max lastuttag:               ' num2str(max(AC_Loadprofile)) ' [kW]']); 

disp(['                 Effektbehovets volatilitet:  ' num2str(std(AC_Loadprofile)) ' 

(standardavvikelsen)']); 

disp(' '); 

disp('Med PV utan lagring (direktkonsumtion)'); 

disp(['                 Årligt energibehov:          ' num2str(sum(Unmet_Electric_Load)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Max lastuttag:               ' num2str(-

min(Loadprofile_PV_no_storage)) ' [kW]']); 

disp(['                 Årligt produktionsöverskott: ' num2str(sum(Excess_PV_no_storage)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Max produktionseffekt        ' num2str(max(Excess_PV_no_storage)) ' 

[kW]']); 

disp(['                 Effektbehovets volatilitet:  ' num2str(std(Loadprofile_PV_no_storage)) 

' (standardavvikelsen)']); 

disp(' '); 

disp('Med PV och lokal lagring'); 

disp(['                 Årligt energibehov:          ' num2str(-sum(Resulting_consumption_L)) 

' [kWh]']); 

disp(['                 Max lastuttag:               ' num2str(max(AC_Loadprofile_Local)) ' 

[kW]']); 

disp(['                 Årligt produktionsöverskott: ' num2str(sum(Resulting_surplus_L)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Max produktionseffekt        ' num2str(max(Resulting_surplus_L)) ' 

[kW]']); 

disp(['                 Effektbehovets volatilitet:  ' num2str(std(Resulting_Loadprofile_L)) ' 

(standardavvikelsen)']); 

disp(' '); 

disp('Med PV, lokal & central lagring'); 

disp(['                 Årligt energibehov:          ' num2str(-sum(Resulting_consumption_C)) 

' [kWh]']); 

disp(['                 Max lastuttag:               ' num2str(max(AC_Loadprofile_Central)) ' 

[kW]']); 

disp(['                 Årligt produktionsöverskott: ' num2str(sum(Resulting_surplus_C)) ' 

[kWh]']); 

disp(['                 Max produktionseffekt        ' num2str(max(Resulting_surplus_C)) ' 

[kW]']); 

disp(['                 Effektbehovets volatilitet:  ' num2str(std(Resulting_Loadprofile_C)) ' 

(standardavvikelsen)']); 

disp(' '); 

disp(' '); 

disp(['Överskottsproduktion för försäljning efter centrallager: ' 

num2str(sum(Resulting_surplus_C)) ' [kWh].']); 

disp('Mängd energi inmatad till nät från slutkonsument som via net-meetering'); 

disp(['skall återfås vid behov: ' num2str(sum(Resulting_surplus_L) - sum(C_storage_useage)) ' 

[kWh]']); 
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Recieved Outputs  
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