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PM Utökad nytta av befintligt energilager  

En sammanfattning av examensarbetet Utökad nytta av befintligt energilager av 

Victor Eklund, Civilingenjör i Energiteknik  

Elnätet står inför en modernisering med installationer av intermittent energiproduktion som vind och 

solenergi. Energilager uppfyller en viktig roll inom denna modernisering genom sin potential att 

kunna lagra el produceras av exempelvis vind- och solkraft för att sedan kunna använda den vid ett 

senare tillfälle. Genom att balansera elproduktionen och konsumtionen med ett energilager kan det 

bidra till att göra elnätet stabilare, öka flexibiliteten och minska nätbelastningen. Ett energilager har 

även potential att hålla nere dimensioneringen i utsatta punkter i nätet, som exempelvis i anslutning till 

snabbladdningsstationer som kräver hög effekt och därmed möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av 

elnätet. Energilager har därför en viktig roll att spela i det nya energilandskapet med mer förnybar 

elproduktion och ett ökat el- och effektbehov.   

I Umeå Energis elnät finns idag ett batterilager på 118 kWh kopplat till en laddstation för elbussar. 

Med lösningen kan en andel effekt hämtas från elnätet och batterilagret simultant, vilket bidrar till att 

effektuttaget från elnätet kan jämnas ut. Lösningar med batterilager är dock i dagsläget kostsamma. 

För att kunna motivera en investering av den typen av lösningar är det av intresse att undersöka ifall 

det finns möjlighet att utöka nyttan av batterilager för att göra lösningen mer samhällsekonomiskt 

lönsam. Syftet med det här arbetet är således att undersöka hur Umeå Energi kan utöka nyttan av ett 

batterilager kopplat till laddstationer och när en sådan lösning kan tänkas vara ett samhällsekonomiskt 

genomförbart alternativ. Arbetet är ett delresultat i arbetspaketet Elektrifiering i ett 

stadsbyggnadsperspektiv vilket är en del av projektet Framtidens resor och transporter som är 

delfinansierat av Vinnova och utförs i samarbete med Umeå Kommun. 

I arbetet har simuleringsmodeller tagits fram i programvaran MATLAB för att undersöka ifall 

batterilagret kan användas till att  

1. reducera effekttoppar i det närliggande bostadsområdet  

2. förflytta lasten i elnätet genom att låta batterilagret ladda ur under höglasttimmar för att sedan 

laddas upp igen vid ett senare tillfälle. 

3. minska effekten under uppladdning av batterilagret.  

Simuleringarna visar att det är möjligt att minska en marginell andel effekt i bostadsområdet men att 

reduktionen är begränsad av hur frekvent elbussarna laddas. En eventuell effekttoppsreduktion är 

direkt beroende av att högsta effektbehovet under dygnet inte inträffar samtidigt som när en elbuss ska 

laddas upp. Tabellen nedan visar resultatet från simuleringar över hur effekttoppsreduktionen kan se ut 

under januari 2019. 
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Från tabellen kan utläsas att det under 45% av månadens dygn inträffar en effekttoppsreduktion medan 

det inte sker någon reducering övriga dygn utifrån att effekttoppen då sammanfaller med 

bussladdning. 

Resultatet visar även att det är möjligt att förflytta last i elnätet genom att låta batteriet ladda ur under 

höglasttid för att laddas upp vid en senare tidpunkt under några timmar men det riskerar att påverka 

livstiden av batteriet genom djupare urladdningar. Diagrammen nedan visar ett exempel på ett sådant 

förlopp simulerat under ett dygn i januari då effektbehovet var stort. 

 

Från figuren utläses att batterilagret har tillräckligt med kapacitet för att laddas ur under ungefär 4 

timmar. Det som också blir tydligt är att batteriets SoC passerar under 20% vilket riskerar att påverka 

batteriets livslängd negativt. Detta beror på att en elbuss kom in för laddning i simuleringen när 

batteriet var nära gränsen på 20%.  

I dagsläget sker både upp- och urladdning av batterilagret med ≈2C. I figuren nedan finns en 

referensmodell för uppladdning av batterilagret med 2C. Referensmodellen jämförs nedan mot tre 

modeller med olika C-värden för att undersöka utfallet på effektbehovet i nätet och förändring i 

kapacitet för batterilagret. 
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Utifrån simuleringarna och jämförelsen i diagrammen ovan ses att effekten för uppladdning av 

batteriet kan reduceras ner till en fjärdedel av den ursprungliga effekten (från 2C ner till 0,5C) innan 

laddningsschemat av batteriet påverkas. 

De ekonomiska kalkylerna som genomfördes jämförde lönsamheten med att installera ett batterilager 

av storleken 118 kWh mot nätinvesteringar av  

1) två st transformatorer av storlek 800 kVA eller  

2) ny nätstation inkl. två st 800 kVA transformatorer.  

Resultatet visar att det inte finns något ekonomiskt incitament för Umeå Energi att installera 

batterilager av typen litium titanat (LTO) eller litiumjärnfosfat (LFP) med priser baserade från 2016 

men att det kan vara ett ekonomiskt hållbart alternativ med prognoser över priser från 2030. 
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Sammanfattningsvis med avseende på att utöka nyttan av ett batterilager med ett högfrekvent 

laddningsschema som elbussarna har, finns endast en marginell fördel att använda batterilagret till att 

reducera effekttoppar. En minskad nätpåverkan kan dock med fördel uppnås med ett batterilager då en 

lägre maxeffekt krävs från elnätet. Ytterligare kan nätpåverkan minskas genom att förflytta lasten 

under uppladdning av batterilagret mellan höglasttimmarna eller genom att minska effekten under 

uppladdningen av batterilagret. Med dagens batteripriser anses ett batterilager inte vara en lönsam 

investering utan bör endast installeras för att täcka upp särskilda behov som annars hade krävt mycket 

dyra nätinvesteringar. Prisutvecklingen för batterilager ser dock lovande ut och med priser från 

prognoser till år 2030 kan det bli ett konkurrenskraftigt alternativ. 

Slutsats 

Syftet med arbetet var att utreda huruvida det finns potential för att ytterligare utöka nyttan av ett 

befintligt batterilager. För att besvara frågeställningen har följande slutsatser dragits: 

1. Kan batteriet användas för att stötta upp elnätet vid hög last?  

Ja, men det eventuella bidraget batterilagret kan ge till elnätet är relativt litet i förhållande det 

totala behovet i nätet. Även om bidraget vore större, är lösningen opålitlig p.g.a. det starka 

beroendet av att elbussar inte är under uppladdning när behovet i elnätet är som högst. 

 

2. Kan ett batterilager göra så att Umeå Energi klarar sig med ett lite svagare nät? 

Ja, ett batterilager har potential att klara av att leverera tillräckligt med kapacitet till ett svagare nät 

med förutsättningarna att det dimensioneras efter behovet. En tänkbar lösning är att låta ett 

batterilager ta hand om toppeffekterna i ett svagare nät vilket i praktiken skulle innebära en 

möjlighet för att undvika eller förskjuta eventuella nätuppgraderingar. 

 

3. Vilka ytterligare nyttor kan det befintliga batterilagret bidra med? 

Genom att avvakta med uppladdningen av batterilagret under höglasttimmarna kan en minskad 

påverkan på elnätet ske. Dock bör batterilagrets SoC1 tas hänsyn till för att inte markant påverka 

livslängden. En annan lösning för att minska nätpåverkan är att låta batterilagret ladda upp med en 

lägre hastighet, ett lägre så kallat C-värde2 för att minska effekten som krävs under uppladdningen. 

Resultatet visar att det finns god marginal att välja ett lägre C-värde för uppladdningarna, med god 

tid att hinna ladda upp batterilagret innan nästa bussladdning. 

 

  

                                                      
1 SoC (State of Charge) anger procentuellt batteriets kapacitet av maximal kapacitet. 
2 C-värde anger hur snabbt batteriet laddas upp/ur. 1C innebär att batteriet laddas upp/ur på en timme.  
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Förslag till fortsatt arbete 

Ett antal förslag på fortsatta studier från arbetet tas upp nedan. 

• I arbetet visades det att möjligheten att använda batterilagret till att skicka tillbaka effekt till 

elnätet är begränsad p.g.a. elbussarnas högfrekventa laddningsschema. Ett förslag på fortsatta 

studier är att skapa en modell som kan testa olika scenarion på hur tätt elbussarna laddas upp 

och ifall det skulle innebära större möjligheter för batterilagret att avlasta elnätet. 

• Dimensionering av batterilager. Kan det vara en idé att dimensionera upp batterilagret så det 

kan användas till att kapa effekttoppar och ladda bussar simultant? Finns det någon lönsamhet 

i det? 

• Kan ett batterilager i anslutning till laddstationer bidra med ett stabilare nät vid integrering av 

solceller i exempelvis närliggande bostadsområde? 

• En optimeringsalgoritm skulle med fördel kunna implementeras för att optimera 

simuleringarna med hänsyn till både effektbehov i bostadsområde samt batterilagrets 

kapacitet. 
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