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Sammanfattning 

De senaste åren har en större mängd decentraliserad och variabel energiproduktion 

tagit plats inom elsystemet, mer specifikt vindkraft och solkraft, och etablering av 

mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i enlighet med mål från nationer 

och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på 

växthusgasutsläpp. I takt med nedläggning av storskaliga kraftverk baserade på 

fossila bränslen påverkar detta möjligheterna att möta upp elbehovet med den 

tillgängliga produktionen. Mycket variabel produktion har samtidigt en negativ 

påverkan på elnätstabiliteten och kan skapa höga effekttoppar. Detta har skapat ett 

ökat behov av mer flexibilitet på kundsidan för att skapa balans på elnätet. 

Elektrokemiska batterilager kan lösa många av problemen som uppstår med 

intermittent förnybar energiproduktion. Batterilager har både utvecklats 

teknologiskt och minskats i pris avsevärt de senaste tio åren och kostnaderna 

kommer fortsätta att gå ned. För att batterilager på allvar ska bli intressant behöver 

aktörer som investerar i denna teknologi veta om det någon gång inom en snar 

framtid kommer att vara en positiv affär. Syftet med detta arbete har därför varit att 

undersöka lönsamheten med batterilager i kommersiella fastigheter idag och inom 

de närmsta 10 åren på den svenska marknaden. 

Studien har, med hjälp av blandad heltalsprogrammering (MILP) i MATLAB, tagit 

fram en modell som optimalt schemalägger energiflöden för en fastighet som har 

ett batterisystem och egen produktion installerat baserat på olika prisbilder. 

Modellen har i sin tur använts för att beräkna de ekonomiska möjligheterna som 

erbjuds på Sveriges elmarknad med ett batterisystem i en mängd olika scenarier 

både vad gäller pris på el, olika effektabonnemang, integration med solpaneler, 

olika batteristorlekar och systemlivslängd.  

Resultatet visar att det inte finns någon lönsamhet i att investera i batterier för de 

undersökta fastigheterna så som Sveriges elmarknad ser ut idag och någon hög 

lönsamhet kommer inte att ske även om pristrenden på batterier fortsätter nedåt. Ett 

mindre batterisystem på 28 kWh kan ge, beräknat med internräntan, en positiv 

avkastning på 1 % år 2020 men ju större batteriet är desto mindre blir 

avkastningen. Högst avkastningen som kan fås med dagens el- och nätpriser är 4-5 

% om en investering görs med 2025-2030 års batteripriser. Om elnätsägarna går 

mot att endast erbjuda tidsdifferentierade nättariffer året om och det implementeras 

högre effektavgifter finns det möjligheter att avkastningen kan bli så hög som 15-

18 % med 2025-2030 års batteripriser. Arbetet visar också att kapandet av 

effekttoppar med större batterilager än 28 kWh inte är kostnadseffektivt för de 

undersökta fastigheterna. 

  



 

 

Abstract 

The world has seen a rapid deployment of distributed and time-varying renewable 

energy systems (RES) within the electricity grids for the past 20 years, especially 

from wind and solar power. The deployment RES is expected to increase even 

more as world organizations and nations will continue the phase-out of fossil fuels 

as the main source of energy for electricity production. As large scale power plants 

reliant on fossil fuels will shut down it will be harder for the system to balance 

production and demand. At the same time, time-varying production might have a 

negative effect on the grid stability which has spurred an increased interest in 

flexibility on the demand side and a call for technologies and strategies that can 

create balance on the grid. 

Energy storage, especially electrochemical battery storage, is seen as a part of a 

bigger solution to the problems that comes with intermittent energy production. 

Battery storage has had a fast technological development and a sharp downtrend in 

pricing the latest ten years and the costs are expected to keep on decreasing. For 

battery storage to be a serious contender on the electricity market there is a need to 

understand if and when an investment in this technology might give a positive 

outcome. The aim of this study has therefore been to analyse the profitability of 

battery storage within commercial real estate today, and in the oncoming 10-15 

years on the Swedish electricity market.  

The study has, using mixed integer linear programming (MILP) within MATLAB, 

created a model which optimally schedules power flows for buildings that has a 

battery system and its own electricity production. The model has in turn been used 

to evaluate the economical possibilities that exist with a battery system within 

commercial real estate under various different scenarios that looks into pricing 

structures on electricity and demand, integration with and without solar panels, 

different battery sizes and system lifetimes.  

The results show that there is currently no profitability to invest in a battery system 

for the specific buildings analysed in this study. While break-even is possible just a 

couple of years from now, a high profitability will not be reached even with the 

future downtrend in battery prices under the current electricity market 

circumstances. A smaller battery system with a capacity of 28 kWh could give an 

internal rate of return (IRR) of 1 % year 2020. Larger battery systems are generally 

not cost-effective when compared to smaller battery systems when its primary 

purpose is utilized for demand reduction. Highest return with today’s electricity 

and utility pricing is 4-5 % somewhere between 2025 and 2030. However, if the 

market goes towards exclusively time-of-use billing structures on electricity and 

higher demand charges, the IRR can reach towards 15-18 % between 2025 and 

2030.   



 

 

Förord 

Föreliggande examensarbete är slutresultatet av 5 års studier inom 

Civilingenjörsutbildningen Energi och Miljöteknik på Karlstads Universitet. 

Examensarbetet har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill passa på att tacka alla som involverat sig i mitt examensarbete. Tack vill 

jag framföra till min handledare Christer Gustavsson som gett stöd i skrivprocessen 

och som alltid varit tillgänglig för diskussioner när jag behövt få ut mina tankar. 

Jag vill också rikta ett tack till Jens Beiron som haft dörren öppen för input i 

modelleringsarbetet vid kritiska situationer. Jag är speciellt tacksam till Anna 

Moritz och Robert Bergqvist för möjligheten att ha fått genomföra mitt 

examensarbete hos Pöyry. 

Humlegården Fastigheter har bidragit med information och data kring deras 

fastigheter. Vasakronan samt Akademiska Hus har också gett värdefull information 

kring fastighetsbolagens syn på batterilager. Ett tack vill jag därför också rikta till 

de involverade från dessa bolag. 

Viktigaste av allt vill jag nämna vänner och familj som stöttat mig och delat på 

både lyckan och misären som kommit och gått under hela arbetets gång. Ni har sett 

till att man hållit både humör och förstånd i schack. Ni vet vilka ni är, tack.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under större delen av 1900- och 2000-talet har de etablerade distributionssystemen 

i Sveriges elnät varit en tillförlitlig infrastruktur för transport av el från producenter 

till elkonsumenter. El som genererats från centraliserade kraftverk till 

kommersiella och industriella slutkunder har varit standard både i Sverige och 

övriga Europa (Farhangi, 2010). De senaste åren har allt mer decentraliserad 

energiproduktion tagit plats inom elsystemet, speciellt vindkraft och solkraft, och 

etablering av mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i takt med mål från 

nationer och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på 

växthusgasutsläpp (IEA, 2014a). Distribuerad elproduktion kommer dock inte utan 

potentiella problem. Allt eftersom mer distribuerad småskalig produktion tar plats 

inom elnätet finns det risk för minskad elkvalitet, generell systemtillförlitlighet, 

överbelastning, risk för utrustningsskador såväl som ökade risker kring 

arbetssäkerheten (Walling et al., 2008).  

Introduktionen av mer energiintensiva användningsområden så som en större andel 

elbilar i bilflottan förväntas också vara mycket problematisk för dagens elnät med 

en ökad efterfrågan på el och högre effekttoppar (Gong et al., 2011). Detta kommer 

i sin tur leda till högre och mer volatila elpriser. Ny förnybar energiproduktion, 

högre standardkrav och nya konsumentmönster kommer därför kräva att elnäten 

blir mycket mer kapabla I sin dagliga drift. En utveckling av flexibiliteten på 

förbrukningssidan samt investeringar i ökad överföringskapacitet i stamnäten ses 

som viktiga åtgärder för att hantera denna el- och effektsituation som kommer 

uppstå inom en snar framtid. 

Energilager bedöms vara en del av en större lösning för att hantera 

oregelbundenheten som kommer av distribuerad förnybar energiproduktion och 

ökad elbilsanvändning. Elektriska batterilager är sedd som en speciellt intressant 

teknologi tack vare dess höga effektivitet och bredden av möjliga 

användningsområden (IEA, 2014b). Teknologisk utveckling och den nedåtgående 

trenden på kostnader eldar på intresset ännu mer. Nykvist och Nilsson (2015) visar 

exempelvis på en genomsnittlig årlig prisnedgång på ca 14 % för litium-

jonbaserade batteripaket. Andra batteriteknologier visar på liknande trender och 

kostnader förväntas fortsätta minskas med en liknande takt under nästkommande 

tioårsperiod (Brinsmead et al., 2015).  

En svensk studie skapad från ett samarbete av flera organisationer analyserade 

nyligen potentialen med batterilager i lägenhetsfastigheter och villahushåll (Power 

Circle, 2016). Studien visade på att ett gemensamt batteri i en bostadsfastighet med 

18 till 36 lägenheter kan minska fastighetens effekttoppar med 40 % om batteriet är 

dimensionerat med endast 0.8-1.3 kWh per lägenhet. Enligt författarna skulle detta 

innebära en signifikant minskning av nätavgiften till följd av möjligheten att gå ned 

i säkringsabonnemang. Återbetalningstiden skulle då enligt deras antaganden och 



2 

 

simuleringar kunna vara mellan 5-7 år. För villahushåll krävs större batterier på ca 

9 kWh för att reducera effekttopparna med samma procentmängd och 

återbetalningstiden är då för dessa fastigheter 16 år. Studien tar däremot inte upp 

potentialen av batterilager i kommersiella fastigheter. Många liknande 

internationella studier på lönsamhet kring batterilager och potential i att reducera 

effekttoppar utförs på löpande band men pga. de olika geografiska 

förutsättningarna, olika aktörer som äger batterilagret och skillnader i marknader 

vad gäller el- och effektpriser så är dessa studier sällan direkt jämförbara. Det finns 

ett behov av fler studier som tittar på om batterilager kan vara en god affär även för 

andra aktörer.  

1.2 Syfte 

Detta arbete utförs på uppdrag av Pöyry Management Consulting med det 

huvudsakliga syftet att utreda affärsmöjligheterna som finns med batterilager för 

fastighetsbolagens kommersiella byggnader. Genom att placera batterier i källaren 

eller andra oanvända utrymmen kan fastighetsbolag exempelvis kapa toppar i 

energi- och effektbehov samt utnyttja andra affärsmöjligheter som erbjuds. Arbetet 

ska ge ett bättre beslutsunderlag för om och i så fall när investering i batterilager 

för kommersiella fastigheter är en god idé. 

1.3 Mål och avgränsningar 

Den övergripande målbilden är att resultatet från det genomförda arbetet kan visa 

på den ekonomiska potentialen som installation och användning av batterisystem i 

kommersiella fastigheter medför under olika scenarier. Arbetet inkluderar att: 

 Skapa en matematisk modell som minimerar driftskostnaden på el för 

aktören som inhandlat batteriet.  

o Modellen kommer bestämma optimal schemaläggning av ett 

batterisystems upp- och urladdning och ta i åtanke batteriernas 

driftbegränsningar. 

o Modellen ger svar på hur mycket besparingar som fås jämfört med 

referensfall där ett batterisystem inte nyttjas samt hur mycket 

toppeffekterna kan reduceras. 

 Genomföra scenarioanalyser på typfastigheter med olika batteristorlekar, 

med och utan solpanelsinstallationer. 

 Visa på om en investering kan nå upp till bestämda avkastningskrav och 

svara på vilka scenarier som ger högst avkastning. 

 Undersöka vilka nyttor och tjänster som ett fastighetsbolag kan ta del av 

med batterilager för att utöka sina egna marginaler.  

Indirekt påverkan på marknadspriser eller elnätet som utökad användning av 

batterilager hos fastigheter medför kommer inte att analyseras och arbetet ska utgå 

ur ett svenskt perspektiv. Miljöpåverkan kommer inte att tas upp. 
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Arbetets utkomst kommer bilda grund för om och när fastighetsbolag bör investera 

i batteriteknologi med eventuellt påföljande inriktningar som elmarknaden behöver 

ta för att en gynnsam ekonomisk potential ska kunna uppnås med batterilager. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 avser att ge en generell överblick av det svenska elnätet, 

energilagringssystem och deras möjliga applikationer för att läsaren ska få en 

baskunskap och förstå kontexten av arbetet. En mer ingående förklaring av 

batterilagringssystem görs samt en överblick av vad det finns för möjligheter att 

tillskansa sig värde på elmarknaden med batterilager. Kapitel 3 avser förklara i 

detalj den metodik och de indata som används i modelleringsarbetet samt vilka 

verktyg som används för att presentera resultatet i kapitel 4. Övergripande 

diskussion av resultatet görs i kapitel 5. 
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2 Elnätet, fastighetsbolag och energilagring 

2.1 Elnätets aktörer 

Elnätet består av flertalet olika aktörer, alla med olika uppgifter och roller. En 

övergripande bild av elnätet med dess aktörer visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Elens fysiska och ekonomiska koppling i elnätet tillsammans med dess aktörer. 

 Elproducenter 2.1.1

Elproducenter är de som producerar el från någon form av kraftanläggning. Detta 

kan vara allt från stora aktörer som äger vattenkraftverk, kraftvärmeverk, 

kolkraftverk, vindkraftverk till mikroproducenter som äger solpaneler. Den 

huvudsakliga elproduktionen i Sverige kommer från vattenkraft och kärnkraft. 

Denna produktion måste säljas till ett elhandelsföretag eller annan elköpare via en 

inmatningspunkt till elnätet som tillhandahålls av ett elnätsföretag (Svensk Energi 

och Svenska Kraftnät, 2017).  

 Elnätsföretag 2.1.2

Elnätsföretagen är de som ansvarar över elnätets infrastruktur och att elen 

transporteras från producent till elanvändare. Infrastrukturen består av tre 

kategorier; stamnät, regionnät och lokalnät och de ägs av olika elnätsföretag. Det 

går att dra en liknelse kring väginfrastruktur där stamnätet är motorvägar, 

regionnätet är riksvägar och lokalnäten är lokala gator och småvägar. Svenska 

Kraftnät (förkortas SvK) står som ensam ägare av stamnätet. De är en statlig 

myndighet och finansieras främst av de avgifter som elproducenter och nätägare 

betalar för transport av el på deras nät. Regionnätens uppgift är att transportera el 

från stamnätet till lokalnäten. Ibland transporterar regionnäten också el till 

användare med mycket hög förbrukning (så som industrier) medan lokalnätens 

uppgift är att distribuera el till lokala elanvändare inom ett område (Svensk Energi 

and Svenska Kraftnät, 2017). Utveckling av kraftnätet kräver investeringar som 

betalas främst av nätavgifter. Exempelvis genom stamnätstavgifter tar SvK betalt 
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för all inmatning och uttag av el på stamnätet och det är ytterst effektavgiften som 

elanvändarna betalar till den lokala nätägaren som ska täcka de investeringar som 

behöver göras i kraftnätets infrastruktur. Nätbolagen driver, som enda ägare av 

lokala elnäten, en monopolverksamhet vilket gör att nätavgifterna ska kontrolleras 

av Energimarknadsinspektionen och nätbolagen får endast ta ut avgifter som anses 

”skäliga” och inom ramverket för vad som krävs för att bedriva elnätsverksamhet 

(Energimarknadsinspektionen, 2017a).  

 Elhandelsföretag 2.1.3

Elhandelsföretagen är de som köper el från elproducenter. Nästan all handel av el i 

Norden och Baltikum sker på elhandelsbörsen Nord Pool Spot men elhandlare kan 

också välja att köpa el direkt från en elproducent och sedan sälja vidare elen direkt 

till en elanvändare. Fri konkurrens råder på elhandelsmarknaden vilket gör att det 

finns många olika elhandelsbolag där elanvändare kan välja fritt mellan bolagen 

och elpriset för såld el bestäms enligt överenskommelse (Svensk Energi and 

Svenska Kraftnät, 2017). 

 Elanvändare; Fastighetsbolagen 2.1.4

Elanvändare är de som behöver el till sin dagliga verksamhet. Detta kan 

exempelvis vara industrier, företag, småbostadshus eller fastighetsägare.  

Fastighetsbolag, som ägare av kommersiella fastigheter så som köpcenter, kontor 

och allmänna byggnader, är en relativt stor elanvändare på elmarknaden. Som 

elanvändare köper de el från elhandelsbolagen och det finns olika typer av 

abonnemangsavtal som elbolagen erbjuder. Vanliga avtal är: 

 Fast pris på el med olika bindningstider 

 Helt rörliga elprismodeller 

 Mixavtal där en del är fast och en del är rörlig. 

Fast pris innebär att elen låses till fast pris över en avtalad period. På detta vis kan 

elanvändaren få en klar överblick över vad kostnaden kommer att bli över den fasta 

avtalade perioden. Detta innebär att om priset stiger mycket så läggs risken på 

elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget tar däremot ofta ut en lite dyrare 

påläggsavgift för att de står för denna risk vilket kan göra det till en dålig affär om 

marknadspriset på el håller sig lägre än det fasta priset under majoriteten av den 

avtalade perioden. Helt rörliga elprismodeller innebär att priset elkunden betalar på 

sin el följer elmarknadspriset. Detta kan antingen vara en schablonavräkning på el 

per månad, ett månadsmedelvärde, eller baserat på det timvisa spotpriset från Nord 

Pool. Mixavtal innebär att en del av elförbrukningen följer ett rörligt elpris och 

resterande del är satt till ett fast pris. Vanliga bindningstider för mixavtal är ett eller 

tre år. Ofta går det hos elhandelsföretagen att binda den rörliga delen av mixavtalet 

till det fasta pris som gäller just då när som helst det önskas 

(Energimarknadsinspektionen, 2017b).  

Nätkostnaden eller nätavgiften är det fastighetsbolagen, och alla andra kunder för 

den delen, betalar till elnätsföretaget för transport av elen till fastigheten och ska 

täcka driftskostnader och underhåll av elledningarna. Nätavgiften består generellt 
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av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, elöverföringsavgiften, som 

baseras på mängden el som konsumeras. De flesta mindre fastigheter har ett så 

kallat säkringsabonnemang där den fasta delen bestäms efter storleken på 

huvudsäkringen som i sin tur bestämmer maxeffektuttaget. Ju mindre huvudsäkring 

desto mindre blir den fasta månadskostnaden. Kommersiella fastigheter har 

generellt ett högre el- och effektuttag och erbjuds inte säkringsabonnemang. Istället 

erbjuds det oftast ett par olika typer av effektabonnemang som baserar avgifter på 

uttagen maxeffekt över en viss period, oftast en månad. Maxeffekten som 

bestämmer effektavgiften beräknas generellt som medeleffekten över en timma 

vilket är en kWh/h-beräkning (Ellevio AB, 2017).  

 Systemansvarige och balansansvariga 2.1.5

SvK är, förutom ägare av stamnätet, också systemansvarig och har det yttersta 

ansvaret att upprätthålla balansen i elnätet och säkerställa att eltillförseln är stabil, 

det vill säga att frekvensen på elnätet håller sig kring 50 Hz och inte avviker från 

de tillåtna gränserna som är 49,9–50,1 Hz. Avvikelser från 50 Hz kan uppstå när 

stora laster snabbt kopplas av och på och det kan innebära driftstörningar på 

elnätets områden (Svenska Kraftnät, 2015). 

En elleverantör är skyldig enligt lag att leverera så mycket el som elanvändaren 

förbrukar. För att se till att denna skyldighet uppfylls och säkerställa att elbalansen 

upprätthålls har SvK avtal med externa företag, så kallade balansansvariga. 

Balansansvariga har ansvaret att planera förbrukning och produktion i balans och 

bidra till att frekvensen i elsystemet håller sig inom tillåtna nivåer. När 

balansansvarigas planering inte stämmer överens med elbalansen måste det till 

regleringsåtgärder antingen genom att SvK gör manuella avrop på den så kallade 

reglerkraftmarknaden där balansansvariga får lägga bud på olika åtgärder som 

behöver göras för att återskapa balans. Förutom manuella avrop på 

reglerkraftmarknaden upphandlar SvK också reserver kallat primärreglering, 

automatisk sekundärreglering och störningsreserv. SvK står inte som ägare för 

reglertjänsterna utan de köps in från andra företag som disponerar dem vid behov. 

De balansansvariga betalar sedan avgifter för att täcka SvKs reservkostnader och 

andra rörliga kostnader som kommer av behovet av dessa resurser (Svenska 

Kraftnät, 2016). 

2.2 Energilagring  

Energilager fungerar som en förmedlare mellan olika energikällor och varierande 

belastningar. Utan energilagring måste energiproduktionen alltid vara i exakt 

balans med energiförbrukningen. Energilager ger möjligheten att flytta energi 

genererad vid en tidpunkt så att den kan användas vid en annan. Det finns många 

olika typer av energilagring. Medan elektrokemiska batterilager är en variant så 

inkluderar begreppet även exempelvis olja i nationella krisberedskapslager och 

lagertankar, termisk energi och naturgas i underjordiska förvaringar, reservoarer i 

rörledningar eller värme lagrad med hjälp av termisk massa i byggnader (Akhil et 

al., 2013).  
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Intresset av energilager har på senare tid ökat runt om i världen just på grund av att 

det tillkommit en ökad mängd variabel elproduktion från förnybar energi. I 

samband med nedläggning av stora och stabila kraftverk baserade på fossila 

bränslen så påverkar detta möjligheterna att möta upp behovet med den tillgängliga 

produktionen. Samtidigt har mycket variabel produktion en negativ påverkan på 

nätstabiliteten. Detta har skapat ett ökat behov av flexibilitet och balans på elnätet. 

Energilager anses, tillsammans med en mängd teknologiska och marknadsmässiga 

åtgärder, vara en mycket viktig del i framtidens elnät. Ofta går alla dessa åtgärder 

under en paraplyterm som kallas för Smarta Elnät (Farhangi, 2010). 

Sammantaget kan energilagringsteknologier klassas i två huvudkategorier där den 

ena huvudkategorin är energilagring för kraftapplikationer och den andra är för 

energitillämpningar. För att stabilisera elnätet krävs det att genomgående att den 

stabiliserande källan har möjlighet att mycket snabbt, vanligtvis från sekunder till 

minuter, avge höga effekter. Energilager för kraftapplikationer lämpar sig för denna 

typ av användningsområde och kan, förutom att lagra intermittent elproduktion, 

bidra med att stabilisera elnätet. Energilager för energitillämpningar är generellt 

inte ämnat att stabilisera snabba förändringar i elnätet men har mer möjligheter att 

lagra större mängder energi mellan längre tidsperioder (IEA, 2014b). Olika typer 

av energilager lämpar sig alltså bättre för vissa ändamål än andra och möjligheterna 

som finns tillgängliga för aktören beror på typen av lager och var inom elnätet 

ägaren av lagret befinner sig. 

 Elektriska batterilager 2.2.1

Just elektriska batterilager är mest användbart för korttidslagring och 

kraftapplikationer. Att använda batterier för säsongslagring är inte 

kostnadseffektivt och de har låg kapacitet i jämförelse med andra energilager som 

är mer inriktade mot längre energitillämpningar. På grund av den interna 

resistansen många batterikemier är utsatta för tenderar det också att resultera i 

förluster över tid (Akhil et al., 2013).  

Det finns många olika varianter och kemiska kompositioner av elektriska 

batterilager. Några exempel följer (Nordling & Englund, 2015), (Leadbetter & 

Swan, 2012b): 

 Bly-syrabatterier är den mest mogna typen av batteriteknologi och har 

mycket spridda användningsområden. Exempelvis används de mycket inom 

bilindustrin men de är också vanliga inom off-grid system sammankopplat 

med någon typ av egen elgenerering från solpaneler eller dieselaggregat. 

Nackdelen med bly-syrabatterier är att de har kort livstid, tappar kapacitet 

snabbt vid djupurladdning och är relativt stora och tunga. Det gör att de inte 

fungerar nämnvärt bra för elnätsapplikationer. 

 Litium-jonbatterier kan normalt leverera fler cykler under sin livstid än bly-

syrabatterier. Detta gör dem till ett bra val för applikationer när batterierna 

är cyklade ofta. Exempelvis för dagliga prisvariationer och 

toppeffektsänkningar samt som reglerresurs för elnätet. De viktigaste 

fördelarna med litium-jonbatterier är deras höga energitäthet och dess höga 
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laddnings- och urladdningseffektivitet (ca 90 %) som ser till att mer energi 

används under laddningscykeln. Litium-jonbatterier har också generellt 

mycket låga kapacitetsförluster när de kör eller står på tomgång.   

 Flödesbatterier, speciellt av typen VRB (Vanadium-Redox batterier), är en 

kategori av batterier som anses vara lämpligt för ett brett spektrum av 

energilagringsapplikationer riktat mot elproduktion och industriella 

slutanvändare. Till skillnad från bly-syrabatterier och litium-jonbatterier så 

har flödesbatterier mycket lång livslängd med möjlighet för avsevärt många 

fler cykler än både bly-syra och litium-jon. Flödesbatterier har dock relativt 

låg energitäthet när det jämförs med litium-jonbatterier och effektiviteten är 

inte lika hög (ca 70-80 %). Samtidigt är de inte lika långt i dess 

teknologiska utveckling eller speciellt brett utspridda på marknaden.  

Eftersom det i dagsläget sker en omfattande teknisk och ekonomisk utveckling för 

litium-jonbatterier fokuserar detta arbete på litium-jonbatteriers applikationer i 

fastigheter. Figur 2 visar kostnadsprognoser fram till 2030 för denna typ av batteri. 

Kostnadsutvecklingen drivs på framförallt av fordonsindustrin som kräver 

kraftfulla och kompakta batterisystem. 

 

Figur 2. Högsta, lägsta och medelscenarier för priset på litium-jonbatterier. 
Kostnadsutvecklingen är uppskattad från Nykvist och Nilsson, 2015 och Brinsmead et al., 
2015. 

 Batterilagringssystem 2.2.2

Ett batterilager kommer inte endast med ett batteri utan inkluderar ett flertal 

komponenter utöver själva batteriet som alla avser olika funktioner och kostnader. 
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Dessa inkluderar batteriets celler (för cellbaserade batterier), ett strömriktarsystem, 

material i modulen, ett batterihanteringssystem och även ledningar mellan 

komponenter. Arbetskraft vid installation, underhåll och andra rörliga kostnader 

måste också tas i åtanke vid en ekonomisk beräkning. Medan kostnaderna per 

enskild kWh kan vara en god ekonomisk indikator för jämförelseändamål, så utgör 

de ofta bara en del av alla kostnader i en nyinstallation. Ett batterisystem 

karaktäriseras också av ett flertal parametrar som är viktiga för att förstå systemets 

driftförhållanden och nedan följer de viktigaste aspekterna. Alla elektrokemiska 

batteriteknologier karaktäriseras med samma parametrar och de skiftar endast i 

prestanda (Lawson, 2016), (MIT Electric Vehicle Team, 2008).  

2.2.2.1 C-värde  

Vid beskrivning av batteriers maximala urladdning brukar det benämnas med ett C-

värde som normaliserar mot batterikapaciteten. Vid ett C-värde av 1 betyder det att 

batteriet kan laddas ur relativt mot dess maximala kapacitet. Exempelvis, ett batteri 

på 10 kWh med ett C=1 gör att batteriet har en urladdningseffekt på 10 kW och kan 

ladda ur hela sin kapacitet på en timma.  

2.2.2.2 Batteridegradering och cykler 

Batteridegradering är en viktig aspekt som påverkar batteriernas drift då 

kapaciteten succesivt minskar med antalet urladdningscykler. Hur snabbt ett batteri 

degraderas har att göra med flera saker, bl.a. dess kemiska komposition, ålder samt 

hur ofta och djupt det urladdas. Ju oftare och djupare urladdning desto snabbare 

degraderas kapaciteten. När batteriet är helt nytt och dess fulla kapacitet fortfarande 

är användbart sägs det att batteriet innehar 100 % av dess SOH (State Of Health) 

kvar. När kapaciteten har degraderats till 80 % av den initiala nominella 

kapaciteten så är det 80 % SOH kvar. 80 % av batteriets nominella kapacitet är vad 

som inom batteriindustrin betyder slutet på dess livslängd. 

2.2.2.3 State of Charge, Depth of Discharge  

Varje batterityp kräver en speciell laddningskaraktäristik och aktörer på 

batterimarknaden tillhandahåller ofta instruktioner och gränser på hur laddningen 

ska gå till. Djupurladdning kan snabba på kapacitetsdegraderingen och olika 

laddningsbegränsningar används därför för att garantera att batteriet håller sig inom 

den specificerade livslängden. En vanlig begränsning är att endast ladda ur 80 % av 

maxkapaciteten. Detta kallas också för 80 % tillåten Depth of Discharge (DoD) 

eller urladdning till max 20 % State of Charge (SOC). SOC är en benämning som 

betyder procenten av den totala energikapaciteten ett batteri har kvar att ladda ur 

vid en given tidpunkt och måste mätas kontinuerligt av batterisystemet. SOC och 

DoD är ett komplement till varandra och beskriver samma sak. 

2.2.2.4 Effektivitetsparametrar och förluster 

Ett batterisystem är alltid utsatt för förluster både när batteriet ska laddas upp och 

ur. Generellt så uppstår det alltid förluster hos strömriktaren vid omvandling av 

växelström (AC) från elnätet till likström (DC) som batteriet kan laddas upp med. 

Vissa förluster uppstår också vid själva batteriet till följd av intern resistans. När en 
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batteritillverkare anger effektivitetsparametrar som ”round-trip efficiency” betyder 

detta från AC till AC-effektivitet. Det är alltså förhållandet mellan den energi som 

går in i systemet och vad man får ut av det till lasten eller elnätet. Då räknas 

generellt strömriktareffektiviteten med i effektivitetsparametern. Om effektiviteten 

däremot bara anges som upp- och urladdningseffektivitet behöver strömriktarens 

effektivitet också tas i åtanke.  

 Batterilagrets användningsområden 2.2.3

Förutom det huvudsakliga syftet att lagra energi från intermittent energiproduktion 

så kan batterilager också tillföra andra nyttor inom elsystemet för att stötta 

överföringen av kapacitet och energi från produktionsanläggning till elkund genom 

att erbjuda systemtjänster. Systemtjänster är ett begrepp som innefattar 

tillhandahållande av tjänster för att stabilisera kraftsystemet. De möjliggör en 

driftsäker, stabil elkraftproduktion och effektöverföring (Svenska Kraftnät, 2015). 

Tidigare studier (Akhil et al., 2013) och (Fitzgerald et al., 2015) definierar områden 

där energilager kan utföra olika nyttor och stödtjänster beroende på 

marknadsmöjligheter, teknologi samt vilken aktör på elmarknaden som äger lagret. 

Generellt så går det att dela upp dem för 4 olika kategorier. Dessa är: 

 Produktion, elproducent 

 Transmission och systemansvar, stamnät 

 Distribution, regionnät och lokalnät 

 Kundsidan, elanvändare 

Tabell 1 visar en sammanställning av alla dessa nyttor ett batterilager kan bidra 

med för de olika kategorierna. 

Tabell 1. Nyttor som ett batterilager kan tillföra på olika nivåer i elsystemet (baserad på 

Widegren, 2016). 

Produktion  Transmission Distribution Kundsidan 

Nyttja arbitrage-

möjligheter 

Systemtjänster för 

systemstabilitet 

Bidra till stabilitet Kostnadsoptimering 

utifrån timprisavtal 

Integrering med 

vind- och solkrafts-

anläggningar 

Systemtjänster för 

frekvensbalansering 

Dynamisk lokal 

spänningshållning 

Minskat effektuttag vid 

topplaster. 

Alternativ till 

bortkoppling av 

variabel produktion 

vid låg efterfrågan. 

Tillgänglig som 

effektreserv för 

reglermarknaden 

Förbättrad elkvalitet 

och reaktiv 

kraftkompensation 

Bättre utnyttjande av 

egen lokal produktion 

från ex. solpaneler. 

 Underlätta 

flaskhalshantering och 

skjuta upp behov av 

nätinvesteringar 

Underlätta 

flaskhalshantering och 

skjuta upp behov av 

nätinvesteringar 

Egen reservkraft och 

möjlighet att hantera 

krav på elkvalitet. 

  Möjlighet till planerad 

ö-drift vid avbrott 

Stöd till lokala micro-

grids i byggnader eller 

lokala områden 
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Fastighetsbolagen går, i kontexten av elnätet, under kategorin kundsidan och de 

användningsområden som är öppna för aktörer på kundsidan med batterilager är: 

 Dra nytta av prisvariationer på elmarknaden.  

 Reducera effektavgifter genom toppbelastningsutjämning. 

 Öka eller planera konsumtionen av egengenerad el. 

 Egen reservkraft och hantering av krav på elkvalitet. 

2.2.3.1 Ta del av prisvariationer 

Sedan 2012 är Sveriges elmarknad avreglerad och det är lagstadgat att varje 

fastighet ska ha möjligheter för timmättning av el (Nilsson et al., 2014). Detta 

innebär i praktiken att fastigheter kan följa det tillfälliga elmarknadspriset och den 

använda elen kan mätas upp på timbasis. Principen kring att ta del av 

prisvariationer är att elkunder laddar batterilager under timmar då elpriset är lågt 

för att sedan laddas ur under perioder då elpriset är högt (Akhil et al., 2013). 

Prisvariationer som dessa kan antingen komma från just elprisets egen variation på 

marknaden eller från tidsdifferentierade nättariffer (Time-Of-Use) från nätbolaget 

som Figur 3 visar exempel på. 

 

Figur 3. Exempel på ett tidsdifferentierat elpris under ett dygn med en höglasttid klockan 
06:00-22:00. 

Under en tidstariff så som Figur 3 visar är det alltså mest ekonomiskt om 

batterisystemet kunde laddas upp så mycket som möjligt under lågpristimmarna 

mellan 22:00-06:00 och urladdas till elbehovet under höglasttimmarna.  

2.2.3.2 Toppbelastningsutjämning 

Toppbelastningsutjämning, eller kapning av toppeffekter är en strategi för att bättre 

matcha utbud och efterfrågan på tillgänglig energi. Dessa toppeffektsskiftningar 

underlättar för elsystemet genom att ändra tiden vid vilket vissa aktiviteter som 

kräver mycket effekt tar plats. För en fastighet innebär kapning av toppeffekter en 

mindre säkrings- eller effektavgift (Akhil et al., 2013). Konceptet illustreras i Figur 

4. 
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Figur 4. Ett exempel på toppbelastningsutjämning under två dygn med ett batterisystem 
där topplasterna tidigareläggs. Batterisystemet fyller då upp för behovet. 

2.2.3.3 Öka eller planera konsumtionen av egengenerad el 

Genom att minimera export av egengenerad el från solpaneler går det att maximera 

värdet som kan fås av den egna produktionen. Speciellt om priset som fås av 

inmatning av överproduktion till elnätet är ogynnsamt eller om solpanelerna är 

dimensionerad i sådan stor mängd att ingen el får matas in till elnätet (Akhil et al., 

2013). Den lagrade produktionen från solpaneler kan också optimeras till att 

antingen användas för extra topplastsreducering om den huvudsakliga 

produktionen sammanfaller med topplasterna eller så kan produktionen 

schemaläggas att används för tider då priset på el är högre. En visualisering av hur 

en last på en fastighet kan påverkas syns i Figur 5. 

 

Figur 5. Ett exempel på toppbelastningsutjämning där ett batteri sammankopplat med ett 
solpanelssystem utjämnar topplasterna ännu mer än vad som var möjligt med bara ett 
batterisystem.  
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2.2.3.4 Egen reservkraft och hantering av krav på elkvalitet. 

Ett batterisystem kan fungera som reservkraftsystem till huvudsakliga laster vid 

totalt strömavbrott från elleverantören. Denna typ av stöd kräver att lagret och 

lasterna kan hantera ö-drift och sedan synkronisera tillbaka med elnätet när 

strömmen kommer tillbaka. Kapaciteten på batteriet relativt till storleken på lasten 

den ska hantera bestämmer hur länge batteriet kan tillgodose elbehovet. Om 

batterisystemet kan kombineras med någon typ av elgenerator, exempelvis en 

dieselgenerator så kan de huvudsakliga lasterna i en fastighet ta del av el från 

batterisystemet även vid längre strömavbrott (Akhil et al., 2013).  

Utöver reservkraft kan batterisystem också erbjuda elkvalitetsservice. 

Elkvalitetsservice innebär att skydda fastighetens laster mot kortvariga händelser 

som påverkar kvaliteten på elen som går till lasterna.  Några exempel på vad som 

bedöms ge dålig strömkvalitét är:  

 Variationer i spänningsstyrka, dvs. kortvariga toppar eller dippar och längre 

kraftstörningar eller dalar. 

 Variationer i strömfrekvens, dvs. frekvenser som varierar från 50 Hz. 

 Låg effektfaktor, spänning och ström hamnar ur fas med varandra gör viss 

effekt oanvändbar på väg till last. Även kallat reaktiv effekt. 

 Korta avbrott i tillförsel, allt från en bråkdel av en sekund till flertalet 

sekunder. 

2.2.3.5 Aggregerade batterilager 

Elproducenter med centraliserade elkraftverk kan anses vara ”uppströms” i ledet av 

aktörer i elnätet medan elanvändare på kundsidan befinner sig ”nedströms”. Ju 

längre ”nedströms” inom elsystemet batterilagret befinner sig desto fler tjänster är 

teoretiskt möjliga att erbjuda. Är batteriet placerat på kundsidan hos 

fastighetsbolagen är det alltså tekniskt möjligt för batteriet att användas för alla 

tjänster och nyttor i Tabell 1. Under rätt förutsättningar finns det därför fler 

områden för fastighetsbolag att ta del av intäktsströmmar genom att erbjuda 

exempelvis systemtjänster. Det finns dock idag inga system eller tydliga riktlinjer 

på plats för att ägare av batterilager på kundsidan ska kunna erbjuda och dra nytta 

av inkomster från dessa typer av tjänster (Fitzgerald et al., 2015). 

En lösning kan vara att en stor mängd med distribuerade batterisystem styrs av en 

så kallad ”aggregator” och detta skulle kunna tillåta för slutkunder att tillhandahålla 

tjänster och konkurrera på exempelvis reglermarknaden. Detta ger möjligheter att 

utöka värdet som ett batterilager kan erbjuda. Det som saknas för att detta ska vara 

möjligt just nu är strukturer för hur de möjliga inkomsterna ska tilldelas de enskilda 

ägarna av batterilagren och riktlinjer kring aggregatorrollen. Frågor så som vilken 

aktör på elmarknaden som ska ta sig an denna roll och hur styrningen av alla 

batterisystem ska skötas är ännu inte väl definierat för den svenska marknaden och 

det krävs dessutom höga ingångsvolymer innan det är tillåtet för en aktör att agera 

som en del av effektreserven eller delta i reglerkraftmarknaden. Med det sagt så 

finns det internationella exempel på fungerande aggregatoraktörer och ett tydligt 

intresse inom elkraftsbranschen att möjliggöra för denna typ av affärsmodell 
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(Power Circle, 2016). Fastighetsbolagen som ägare av kluster med mindre 

batterisystem utspridda på alla deras fastigheter skulle kunna erbjuda tjänster till 

elnätet med en sådan aktör som mellanhand och på så vis bidra med fler nyttor och 

ta del av intäkter från dessa.  
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3 Metod  

Följande kapitel beskriver den metodik som används för att modellera ett 

batterisystem integrerat med ett solpanelssystem. Modellen tas fram för att beräkna 

det värde batteriet kan medföra till ett fastighetsbolag och kapitlet ställer också upp 

de användarfall som ska undersökas. De tekniska egenskaperna av batteriet, 

solcellssystemet och fastigheten ges som indata och bestämmer också 

begränsningarna.  

3.1 Teori 

 Linjärprogrammering 3.1.1

Det beskrivna problemet att minimera kostnaden för förbrukad el lämpar sig väl för 

att formuleras som ett linjärprogrammeringsproblem. Linjärprogrammering, 

förkortas ofta till LP, är en metod inom optimeringsteori som används för att 

besluta bästa utkomsten för en matematisk modell, exempelvis minsta möjliga 

kostnader eller maximal vinst och där vissa krav representeras av linjära 

begränsningar. Ett LP-program innehåller en viss mängd variabler som består av 

okända kvantiteter eller beslut som ska optimeras. Ett allmänt LP-problem kan med 

matrisbeteckningar formuleras enligt (1) (Henningsson, 2010). 

min𝑥 𝐶𝑇𝑥 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 {
𝐴 ∙ 𝑥 = 𝑏

𝑥𝑖 ≥ 0
 (1) 

Där C och x, är vektorer av storlek (n × 1), A är en matris av storlek (m × n) och b 

är en vektor av storlek (m × 1). Den linjära målfunktionen består alltså av 

vektorerna 𝑪𝑇𝒙 där C är en kolumnvektor bestående av konstanter och 𝒙 är vektorn 

för alla okända variabler. A är en bivillkorsmatris och b innehåller 

högerledskoefficienterna för alla bivillkor. Ett sådant system med flertalet variabler 

och linjära begränsningar beskriver egentligen en så kallad konvex polyeder vilket 

är en polyeder där alla punkter kan förbindas med räta linjer (se Figur 6).  

 

Figur 6. Exempel på en konvex polyeder (dodekaeder) där alla punkter förbinds med räta 
linjer. 
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Polyederns hörnpunkter består av det linjära problemets extrempunkter och vid 

någon av dessa extrempunkter erhålls alltid lösningen på problemet, dvs. det 

optimala värdet. Den vanligaste metoden som används för att lösa LP-problem 

genom att genomsöka dessa extrempunkter kallas för simplexmetoden. 

Simplexmetoden löser iterativt LP-problem på standardform. Standardform 

innebär att alla bivillkor uttrycks med likhetsbivillkor och att alla variabler görs om 

till icke-negativa variabler. Simplexmetoden gör systematiska förflyttningar bland 

hörnpunkterna (extrempunkterna) till LP-problemets standardform och LP-

problemets fundamentalsats lyder att om det existerar en begränsad optimallösning 

till LP-problemet så gäller det att minimum av målfunktionen 𝑪𝑇𝒙 antas i minst en 

extrempunkt 𝒙(𝑘)  inom det tillåtna området. För att simplexmetoden ska kunna 

göra en systematisk förflyttning mellan hörnpunkter krävs det att dessa är 

beskrivna på ett matematiskt korrekt sätt och detta görs med hjälp av baslösningar 

till LP-problemets standardform (Henningsson, 2010). 

En extrempunkt kallas för en baslösning om den uppfyller alla likheter i ett LP-

problem på standardform under förutsättning att de kvarvarande kolumnerna i (m × 

m)-matrisen är linjärt oberoende. Baslösningar erhålls alltså genom att n-m 

variabler fixeras till 0 och sedan lösa den resterande delen av ekvationssystemet (m 

× m). Variablerna som sätts till 0 kallas för icke-basvariabler och de resterande m 

variablerna kallas för basvariabler. Baslösningen sägs vara en tillåten baslösning 

om den uppfyller alla icke-negativitetsvillkor, 𝒙(𝑘) ≥ 0, vilket betyder att punkten 

tillmötesgår alla villkor för problemet annars sägs det den vara en otillåten 

baslösning. De tillåtna baslösningarna för ett LP-problem är då extrempunkterna 

till lösningsområdet. 

Simplexmetoden består av 6 steg (Henningsson, 2010): 

1. Utgå från en tillåten baslösning 𝒙(0), sätt alltså k till 0. 

2. Beräkna möjliga sökriktningar och reducerade kostnader 𝑐�̅�  för alla icke-

basvariabler genom att göra vissa omskrivningar av ekvationssystemet som 

är lämpliga. 

3. Kontrollera avbrottskriterium: Punkten 𝒙(𝑘) är en optimallösning om  

𝑐�̅� ≥ 0, ∀ 𝑗 (minproblem) 

𝑐�̅� ≤ 0, ∀ 𝑗 (maxproblem) 

gäller för alla icke-basvariabler. 

4. Bestäm inkommande basvariabel enligt kriteriet:  

𝑐�̅� = min𝑗{𝑐�̅�|𝑐�̅� < 0} (minproblem) 

𝑐�̅� = max𝑗{𝑐�̅�|𝑐�̅� > 0} (maxproblem)  

Inkommande basvariabel 𝑥𝑝 och sökriktning 𝒅(𝑘) blir givet.  

5. Steglängd 𝑡(𝑘) bestäms enligt (2): 

𝑡(𝑘) =
𝑥𝑟

(𝑘)

−𝑑𝑟
(𝑘) = min𝑗 {

𝑥𝑟
(𝑘)

−𝑑𝑟
(𝑘)| −𝑑𝑟

(𝑝)
< 0}  (2) 

Detta innebär att 𝑥𝑟 blir utgående basvariabel. Både min- och maxproblem 

använder samma metod för att bestämma steglängden och om varje 
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komponent i 𝒅(𝑘) är icke-negativ så har problemet en obegränsad lösning. 

Det betyder att bivillkoren inte begränsar lösningen. 

6. Fortsätt iterera. Ny punkt ges av 𝒙(𝑘+1) = 𝒙(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝒅(𝑘)  och i den nya 

baslösningen ersätts 𝑥𝑟  med 𝑥𝑝. Uppdatera 𝑘: = 𝑘 + 1 och gå tillbaka till 

steg 2.  

Figur 7 visar ett exempel på hur simplexmetoden söker sig genom en 

tvådimensionell lösningsarea begränsad av linjära bivillkor för att hitta den 

optimala lösningen.  

 

Figur 7. Illustration över hur simplexmetoden systematiskt går genom det tillåtna 
lösningsområdets hörnpunkter som har definierats av ett antal bivillkor för att hitta det 

optimala värdet.  

I princip alla programvaror som kan lösa LP-problem använder sig av varianter av 

simplexmetoden på grund av dess effektivitet. Det finns dock vissa begränsningar 

med metoden som gör att den inte kan användas för mer avancerade problem där 

exempelvis vissa variabler är icke-kontinuerliga.  

 Blandad heltalsprogrammering (MILP) 3.1.2

En variant av linjärprogrammering är blandad heltalsprogrammering, även kallat 

MILP som kommer av den engelska benämningen Mixed Integer Linear 

Programming. MILP används för en klass av optimeringsproblem med linjär 

målfunktion och linjära bivillkor, där alla eller några variabler endast kan anta 

heltalsvärden. Specialfall av MILP existerar då heltalsvariablerna representerar 

olika alternativ. Sådana variabler kallas för 0/1-variabler eller binära 

heltalsvariabler och kan användas för att modellera ”ELLER” och ”ja-eller-nej” 

situationer (Smith and Taskin, 2008). MILP är därför särskilt användbar för 

problem där olika beslut behöver tas och schemaläggningsproblem är därför ett 

vanligt användningsområde. 
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På enkel allmän matrisform så hittar MILP ett minimum av ett problem som är 

specificerat av (3): 

min𝑥 𝐶𝑇𝑥 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 {

𝑥, 𝑑ä𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑎 𝑥 ä𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙
𝐴 ∙ 𝑥 ≤ 𝑏

𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑥 = 𝑏𝑒𝑞
𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏

  (3) 

Där C, x, b, beq, lb och ub, är vektorer. A och Aeq är matriser. Den linjära 

objektfunktionen består av vektorerna 𝑪𝑇𝒙 där C är en kolumnvektor bestående av 

konstanter och 𝒙  är en lösningsvektor för alla okända variabler. De okända 

variablerna i x inkluderar de tidsenliga kvantiteterna av varje variabelelement i 

systemet men också de binära heltalsvariabler som bestämmer de olika val som ska 

göras. Varje variabel är begränsad av dess undre gränser lb och dess övre gränser 

ub. A, b, Aeq och beq representerar olikhets- samt likhetsbivillkor av de okända 

variablerna i x-vektorn. C är koefficientvektorn för den linjära målfunktionen. 

För att beskriva ”ELLER”-situationer inom MILP används disjunktiva 

olikhetsbivillkor. Det innebär att begränsa en lösning med flertalet olikhetsbivillkor 

i samband med ett ”ELLER” uttalande. Detta ”ELLER”-uttalande kan formuleras 

genom att använda en eller flera binära variabler (Belotti et al., 2011). Big-M-

formuleringar är en typ av metodik som används för att definiera en disjunktiv 

olikhet (Bilodeau, 2015). För att omdefiniera ett ”ELLER” begrepp till en Big-M-

formulering behöver binära variabler introduceras för varje tillgängligt alternativ. 

Det behöver också införas en godtyckligt stor konstant M. Denna konstant är vad 

som namngett metoden. Om det exempelvis finns två alternativ, (4) och (5), så är 

det en “ELLER”-situation och det måste introduceras två olika binära variabler. 

Genom att summera dessa två variabler till 1 i ett olikhetsbivillkor (6) betyder det 

att båda antingen kan vara 0 eller att bara ett utav dessa villkor kan gälla för det 

specifika ögonblicket.  

0 ≤ 𝑥1 + 𝑥2 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘1 (4) 

0 ≤ 𝑥2 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘2 (5) 

0 ≤ 𝑘1 + 𝑘2 ≤ 1   𝑘1, 𝑘2 ∈ {0,1} (6)  

På detta viset, om k1 = 1 och k2 = 0 så gäller endast bivillkor (4) men inte (5). Big-

M-formuleringarnas M-värde bör väljas med den översta gränsen för variablerna 

som avses styras i åtanke. Om M är för lågt så kan giltiga lösningar kapas bort. Om 

det däremot är för högt relaterat till problemet i fråga kan det leda till numerisk 

instabilitet som i sin tur kan resultera i fel i lösningen. 

Att lösa blandade heltalsproblem, det vill säga hitta en optimal lösning, kan vara en 

mycket svår uppgift. Till skillnad från rena LP-problem där den möjliga 

lösningsregionen alltid är konvex så konsisterar de möjliga lösningsregionerna i ett 

heltalsproblem av antingen diskreta punkter i en delmängd eller en mängd av 

åtskilda polyedrar. Ett heltalsproblem är alltså alltid icke-konvext vilket betyder att 

ett lokalt optimum inte nödvändigtvis är ett globalt optimum (Müller-Merbach, 

2013). MILPs har därför en högre komplexitet än vanliga LP-problem och kan inte 

lösas genom att enbart använda simplexmetoden, metoden måste användas i 

samband med ytterligare lösningsmetoder (Albert, 2006).  
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Den vanligaste metodiken för att lösa blandade heltalsproblem (men också 

renodlade heltalsproblem) är med hjälp av Branch and Bound och hör till kategorin 

trädsökningsmetoder. Det finns en systematik bakom trädsökningsmetoder och kan 

generellt beskrivas med 4 nyckelord; förenkla, förgrena, förkasta och fortsätt 

(Henningsson, 2010). En ren översättning av Branch and Bound är ”förgrena och 

avgränsa”. Algoritmen söker sig genom de tillåtna lösningsregionerna med ett 

specialtrick: Den förkastar stora delar av regionerna genom att använda tidigare 

information på kvantiteterna som ska optimeras. En trädsökningsmetod så som 

Branch and Bound kan sägas ge upphov till ett rotat sökträd med noder där varje 

nod i trädet är ett eget heltalsprogram som måste lösas. Ett exempel på hur Branch 

and Bound-algoritmen skapar ett rotat träd med förgreningar och söker sig genom 

trädets noder visas i Figur 8.  

För att beräkna ett heltalsproblem med Branch and Bound behöver det initiala 

problemet i rotnoden först och främst lösas i dess relaxerade tillstånd vilket då 

nyckelordet ”förenkla” kommer in. Relaxeringar kan göras på flera sätt men i ett 

binärt 1/0-problem är det vanligt att heltalskravet släpps och problemet löses som 

ett vanligt LP-problem med simplexmetoden. Man får då ett värde som är övre 

värdet av det linjära programmet och resultatet kan sedan aldrig vara sämre än 

fallet när de komplicerade heltalsbegränsningarna igen tillämpas på 

beslutsvariablerna. Man kallar detta för den optimistiska uppskattningen av det 

optimala målfunktionsvärdet. Om resultatet från LP-relaxeringen sedan råkar 

upprätthålla alla heltalsrestriktioner, även om dessa inte var strikt implementerade 

från början, är lösningen den optimala lösningen av originalproblemet (Albert, 

2006).  

Detta är vanligtvis inte fallet så nästa steg är att ”förgrena” på problemet och dela 

upp det i ytterligare två eller flera delproblem (noder) som måste lösas. Vid 

förgreningen får ingen tillåten lösning tappas bort. Varje tillåten lösning måste 

finnas med i åtminstone ett av de nya skapade delproblemen. Medan det initiala 

problemet är själva rotnoden så kan de nya delproblemen kallas för nod 1 

respektive nod 2. Algoritmen kan då välja att undersöka nod 1 först. Det 

föregående relaxerade problemets lösning måste skäras bort vid skapandet av de 

nya noderna för att säkerställa att nya optimallösningar kan erhållas vid en ny 

relaxering. Lösningen till LP-relaxationen av nod 1 kan ge en pessimistisk 

uppskattning (nedre gräns) av det optimala målfunktionsvärdet. Då vet man att i 

fortsättningen endast behöver leta i områden som kan ge ett bättre 

målfunktionsvärde. Algoritmen kan sedan succesivt fortsätta lösa och skapa nya 

delproblem i nya noder (Henningsson, 2010), (Gurobi, 2017). 

Det sista konceptet som behöver introduceras för att göra förklaringen av 

algoritmen begriplig är ett så kallat avbrottskriterium som uttrycker när en 

trädsökning kan avbrytas eftersom en lösning med tillräckligt bra 

målfunktionsvärde har hittats. Avbrottskriteriet definieras som den relativa 

avvikelsen mellan den bästa optimistiska uppskattningen och den bästa 

pessimistiska uppskattningen. Skillnaden mellan heltalslösningen och LP-

relaxeringens lösning kallas för heltalsgap och när gapet är noll så har optimalitet 

hittats och vidare trädsökning behöver inte göras. Vad som anses vara ett tillåtet 

heltalsgap beror helt och hållet på problemet och den noggrannhet som avses 

(Henningsson, 2010), (Gurobi, 2017).  
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Figur 8. Ett exempel på hur Branch and Bound kan arbeta sig genom ett 0/1-program tills 
optimala lösningen på problemet erhållits i nod 14. Gröna noder indikerar tillåtna lösningar, 
röda noder indikerar att de saknar lösning och blåa noder indikerar förkastade lösningar 
eftersom bästa lösningen i den och dess resterande möjliga noder är sämre än den 
”nuvarande” bästa lösningen. 

Branch and Bound kan alltså undvika sökningar när den kan bevisa att ytterligare 

förgreningar är onödiga eller problemet saknar lösning. En förgrening kontrolleras 

mot övre och nedre uppskattade gränser på den optimala lösningen och ”förkastas” 

om den inte kan producera en bättre lösning än den bästa som hittills hittats av 

algoritmen. Det går att tänka sig att om algoritmen i nod 4 i Figur 8 kan bevisa att 

x2 = 0 kommer att leda till ett värde B av optimeringskvantiteten medan x2 = 1 

kommer leda till ett värde C. Om B < C så finns det ingen anledning att genomföra 

en vidare trädsökning för x2 = 0. Det övre värdet på B och det nedre värdet på C är 

vad som då tillåter algoritmen att helt säkert undvika genomsökning av denna 

lösningsrymd. Både röda, blåa och lösningsnoden i Figur 8 är vad man kallar 

uttömda noder och när inga icke uttömda noder finns kvar i trädet så avslutar 

algoritmen sökningen. I Figur 8 så har avsökningsstrategin varit ”bredd först” 

vilket betyder att man beräknar alla noder på en nivå innan man går vidare till nästa 

nivå men det finns andra strategier som beräknar noderna i annorlunda ordning. 

Algoritmen är generellt en bra metod för de allra flesta problem som innehåller 

heltalsvariabler. Den garanterar optimalitet och ger en lösning från den möjliga 

lösningsrymden. Om ett uppsatt problem har en stor mängd binära variabler så kan 

det däremot ta en väldigt lång tid att lösa med denna metod eftersom varje extra 

binär variabel ökar antalet förgreningar exponentiellt och med det även tiden som 

det tar att lösa problemet. I värsta fall behöver alla noder förgrenas och beräknas 

innan det säkert kan sägas att man har den optimala lösningen.  
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Förutom Branch and Bound är det vanligt att använda olika plansnittningsmetoder 

(Cutting plane) för att lösa heltalsproblem. De bygger på att man, precis som i 

Branch and Bound, löser den linjära relaxationen av heltalsproblemet och om LP-

lösningen inte är heltal, det vill säga värdena är fraktionerade läggs olika bivillkor 

till som gör att LP-lösningen successivt närmar sig den optimala heltalslösningen 

genom att delar av lösningsrymden skärs bort utan att heltalslösningarna riskeras 

att förloras. Detta gör att problemet, när det kombineras med Branch and Bound, 

kan lösas snabbare. Det finns en mängd olika plansnittningsalgoritmer som 

genererar nya bivillkor och vilka plansnittningsalgoritmer som ska användas beror 

på problemet i fråga. När båda metoderna används i samband med varandra 

hybridiseras de till vad som är känt som Branch and Cut eller Cut and Branch. 

Denna metodik kombinerar styrkorna hos båda lösningsmetoderna (Müller-

Merbach, 2013).  

För att lösa komplexa optimeringsproblem så som MILPs med dessa typer av 

algoritmer krävs det modelleringsprogramvara där problemet beskrivs i enlighet 

med programvarans syntax. När problemet beskrivits med rätt syntax ska det sedan 

kunna implementeras i så kallade ”lösare” som inkorporerar de beskrivna 

lösningsalgoritmerna och eventuellt fler lösningsmetoder om problemet kräver det. 

Vanliga modelleringsprogramvaror är EXCEL, AMPL och MATLAB. Vanliga 

lösare är CPLEX, OSL samt MINOS. I detta arbete har MATLAB R2016a använts 

som modelleringsprogramvara och CPLEX har använts som lösare. CPLEX är 

inkluderat i MATLABs Optimization Toolbox sedan version R2014a (The 

MathWorks, Inc., 2017). 

3.2 Matematisk modellering av ett batterisystem 

Upp- och urladdning av ett batteri kan ses som ett schemaläggningsproblem där 

olika beslut behöver tas. Detta gör MILP till ett bra verktyg för att bestämma 

optimal drift av batteriet för minsta möjliga kostnader. Ett flertal tidigare studier 

använder denna typ av optimeringsmetodik för energihanteringssystem med 

batterilager (Atia and Yamada, 2016), (Ren et al., 2016) och (Lujano-Rojas et al., 

2012) är några exempel. Figur 9 visar en överblick av den matematiska modell som 

byggts och vad som krävs för att den ska kunna beräkna ett optimalt 

laddningsschema för olika användarfall.  
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Figur 9. Flödesschema för optimeringsmodellen och dess olika komponenter. Inspirerad av 
(Ren et al., 2016). 

 Problemformulering 3.2.1

Användning av el sker på en reguljär basis och elpriset samt egen elproduktion 

varierar under dagens gång. Att investera i ett batteri och köpa in el till denna kan 

ge ökad lönsamhet om elen köps in under vissa tider på dygnet då elpriserna är 

lägre och förbrukas då elpriserna är högre. Om batteriet ska laddas med 

överskottsenergi från solpanelerna vid överproduktion eller om elen ska säljas till 

elnätet bestäms också av elpriserna under dygnets gång. Givet prisprognoser och 

bestämda scenarier så är målet med modellen att minimera elkostnader genom att 

köpa elektricitet vid låga elpriser, lagra och använda då elpriset är som högst samt 

sälja till elnätet vid överskott av el vid egenproduktion eller lagra för eget bruk om 

det är mer kostnadseffektivt. Målfunktionen som ska minimeras är 

elinköpskostnaden. Den kan sammanställas till summan av elens kostnad köpt från 

elnätet subtraherat med den dagliga inkomsten som kan fås av att sälja elöverskott 

producerad av solpaneler. Modellen har en upplösning på timbasis vilket gör att 

användning av effekt och energimagnituder inte spelar någon roll då de kan 

jämföras direkt. Figur 10 visar hur ett batterisystem system vanligtvis är kopplat till 

en fastighet tillsammans med alla energiflöden i systemet. Figur 11 visar en 

simplifierad visualisering av flödena i denna typ av system.  
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Figur 10. Exempel på hur ett batterisystem ofta är sammankopplat med en fastighet. 
Solpanelerna och batterisystemet jobbar över ett DC-nät och när strömmen ska vidare till 
lasten eller elnätet konverteras den till AC genom en strömriktare. Pilarna visar början och 
slut för energiflöden i systemet. Effektivitetsparametrar för strömriktare och batteriets upp- 
och urladdning är också visat med beteckningar. 

 

Figur 11. Simplifierad visualisering av energiflöden i ett batterisystem med solpaneler.  

 Batterimodellering 3.2.2

Beräkningsmodellen beräknar de energiprofiler som går från och till batteriet i 

systemet för varje specifik tidsperiod. Tidssteget är en timma och varje timma 

representeras av en effektvektor i enlighet med ekvation (7).  𝑃𝑖  står för ett 

ospecificerat energiflöde i systemet vid en diskret tidpunkt t och 𝑁  står för 

mängden tidssteg under den simulerade perioden, ∀𝑡 ∈ [1; 𝑁] . Vektorn är en 

kolumnvektor.  
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𝑃𝑖
𝑡 = [𝑃𝑖

1 … 𝑃𝑖
𝑁]𝑇 (7) 

Mängden energi i batteriet för varje tidssteg representeras av ekvation (8) och 

förändringen av den laddade energin i batteriet vid den givna tidpunkten t kan 

uttryckas som ekvation (9). 𝑆0 är den lagrade energin vid ögonblicket t = 0 och P är 

den ögonblickliga effekten från eller till batteriet. Den interna effekten kan 

beskrivas som (10). 𝑃𝐴𝐶  är den utbytta växelströmseffekten med elnätet och 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 är 

den förlust som kommer från konvertering av likström till växelström.  

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑡 = [𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡

1 … 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑁 ]𝑇 (8) 

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑡 = ∫ 𝑃𝑖

𝑡𝑑𝑡 + 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
0𝑡0+𝑡

𝑡0
 (9) 

𝑃𝑖
𝑡 = 𝑃𝐴𝐶

𝑡 − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑡  (10) 

SOC definieras som förhållandet mellan den laddade energin 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡 i batteriet och 

𝑆𝑓𝑢𝑙𝑙 som är batteriets nominella kapacitet (11). 

𝑆𝑂𝐶𝑡 =
𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡

𝑡

𝑆𝑘𝑎𝑝
 (11) 

Batteriets nominella kapacitet antas minska på årsbasis linjärt med vad 

batteritillverkaren rekommenderar vad gäller urladdningsdjup och aggregerad 

urladdning, 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡, innan den når slutet av dess livslängd med en State Of Health 

(SOH) på 80 % av maxkapaciteten. Den kumulativa urladdningen batteriet utför 

under första året bestämmer alltså batteriets kapacitetsreduktion per år och därmed 

kan också dess ungefärliga livslängd räknas ut. Ekvation (12) beskriver detta 

förhållande och (13) beskriver hur många år det tar innan batteriet har nått sin 

livslängd om kapacitetsdegraderingen fortsätter i samma takt som det gjorde första 

året. Om året sträcker sig längre än 20 år så antas det att livslängden på 

batterisystemet är 20 år. 

𝑆𝑂𝐻 = (1 −
∑ 𝑃𝑑𝑖𝑠

𝑡 ∙∆𝑡𝑁=8760
𝑡=1

𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
∙ (1 − 0.80)) (12) 

𝑦 =
1−0.80

1−𝑆𝑂𝐻
 (13)  

 Målfunktion 3.2.3

Målfunktionen beskrivs på generell form som ekvation (14) där x är vektorn med 

optimeringsvariabler som kontrolleras mot kostnadsvektorn C för att minimera 

målfunktionen 𝑓. 

 min 𝑓 = min𝑥 𝐶𝑇𝑥  (14) 

I denna problemuppställning är kolumnvektorn C en elprisvektor som visas i (15) 

och består av totalkostnaden av import av kWh från elnätet från både 

eldistributören och nätägaren under hela tidsperioden 𝑁 . Eftersom det finns 

möjligheter att också kunna sälja el tillbaka till elnätet så behövs ytterligare en 

elprisvektor som motsvarar priset som fås av att sälja elen. Denna vektor beskrivs i 
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ekvation (16). Beroende på vilken nätägare man har och vilken distributör elen 

säljs till så skiljer sig givetvis detta åt.  

𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡 = [𝐶𝑖𝑚𝑝

1 … 𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑁 ]𝑇 (15) 

𝐶𝑒𝑥𝑝
𝑡 = [𝐶𝑒𝑥𝑝

1 … 𝐶𝑒𝑥𝑝
𝑁 ]𝑇 (16) 

Variablerna som undersöks och optimeras för att minimera målfunktionen 𝑓  är 

elutbytet mellan fastigheten och elnätet. Den slutgiltiga målfunktionen för detta 

problem är beskrivet av funktion (17). 𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡  och 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝

𝑡  är den importerade effekten 

till batteriet respektive fastighetens direkta last i kW vid tidssteg 𝑡. 𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑡  är den 

exporterade effekten till elnätet. 

min f (𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡 , 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝

𝑡 , 𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑡 ) = min [

∑ 𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡 ∙ (𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝

𝑡 + 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝
𝑡 ) ∙ ∆𝑡𝑁

𝑡=1 − ⋯

∑ 𝐶𝑒𝑥𝑝
𝑡 ∙ 𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑡 ∙ ∆𝑡𝑁
𝑡=1

]       (17) 

 Bivillkor 3.2.4

Bivillkoren uttrycks som ett antal likheter eller olikheter som beror på en linjär 

relation med variablerna 𝑥  i målfunktionen. Den generella beskrivningen för 

olikhets- och likhetsbivillkoren uttrycks matematiskt som (18) och (19). 

𝐴 ∙ 𝑥 ≤ 𝑏 (18) 

𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑥 = 𝑏𝑒𝑞 (19) 

3.2.4.1 Energiflödesbivillkor 

Ett av de viktigaste bivillkoren är att fastighetens elbehov alltid måste uppfyllas. 

Energin kan komma on-site från solpaneler och batteri eller off-site från elnätet och 

det totala energibehovet från fastigheten måste vara lika med den elektricitet som 

kan komma från solpanelerna, batteriet eller elnätet för varje timma. Detta bivillkor 

uttrycks som en effektbalans i (20). 

 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐿𝑝𝑣

𝑡 + 𝑃𝑑𝑖𝑠
𝑡 = 𝑃𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑡  (20) 

3.2.4.2 Batteribivillkor 

Vid vilken given tidpunkt som helst så är batteriets laddningsnivå lika med den 

givna timmens ändring i energi adderat med förra tidpunktens laddningsnivå. 

Ekvation (21) beskriver att den tillgängliga batterikapaciteten vid tidpunkt (𝑡 + 1) 

är lika med den förra tidpunktens kapacitet 𝑡  plus den mängd el som ges av 

solpanelerna eller elnätet medan att samtidigt subtrahera urladdningen som 

kommer från fastighetens elbehov. 𝑆𝐷 i ekvation (21) står för Self-Discharge vilket 

är den procentuella mängden energi som tappas av batteriet varje timma pga. av 

interna förluster. Förlusterna har antagits vara beroende av batteriets tillfälliga 

laddningsnivå 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑡 . Ekvationen (22) antar att batteriet vid tidsseriens början är helt 

urladdad och (23) antar att batteriets laddning vid början på nästa tidsperiod är 

detsamma som det var vid förra tidsseriens slut. 

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑡+1 = (1 − 𝑆𝐷) ∙ 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡

𝑡 + (𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐵𝑝𝑣

𝑡 ) ∙ ∆𝑡 ∙ 𝜂𝑐ℎ𝑎 −
𝑃𝑑𝑖𝑠

𝑡

𝜂𝑑𝑖𝑠
∙ ∆𝑡 (21) 
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𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
0 = 0 (22) 

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑁+1 = 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡

𝑁  (23) 

Parametrarna 𝜂𝑐ℎ𝑎  och 𝜂𝑑𝑖𝑠  är totala upp- och urladdningsverkningsgraden given 

från batteritillverkaren och uppstår pga. batteriets interna resistans samt 

strömriktarens konvertering från växelström till likström från elnätet till batteriet 

vilket räknas med om tillverkaren inte redan tagit detta i åtanke i upp och 

urladdningsverkningsgraden.  

Batterispecifikationerna bestämmer minimala samt maximala effekter för upp- och 

urladdningsprocessen. Begränsningar på effekten behöver därför introduceras i 

bivillkor (24) och (25). 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ𝑎  är den maximala tillåtna uppladdningseffekten 

medan 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑠 är den maximala tillåtna urladdningen. 

𝑃𝑑𝑖𝑠
𝑡 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑠   (24)  

𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐵𝑝𝑣

𝑡 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ𝑎 (25) 

Batteriets maximala och minimala tillåtna laddning- och urladdningsnivåer, SOC, 

är också ett bivillkor som behöver introduceras. Detta beskrivs med bivillkoret 

(26). 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛  och 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥  står för minimala respektive maximala tillåtna SOC. 

Maximal SOC minskar succesivt allt eftersom batteriet tappar kapacitet. 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑡
𝑡 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 (26) 

Ett batteri kan inte uppladdas och urladdas samtidigt på grund av fysiska 

begränsningar. Ett batteri är en enkelgrindkomponent och strömmen som flyter 

genom den kan bara ha en riktning åt gången. Urladdas det vid en tidpunkt går elen 

från antingen solpanelerna eller elnätet direkt till fastighetens elbehov. Själva 

uppladdningen av batteriet kan dock ske både från elnätet och solpanelerna 

samtidigt. Följande ekvationer, (27)-(29), säkerställer dessa bivillkor. 𝑘𝑐ℎ𝑎 och 𝑘𝑑𝑖𝑠 

är binära beslutsvariabler som introduceras och står för om batteriet laddas upp 

eller ur. I och med att de är binära så kan de endast anta värdet 0 eller 1. De 

säkerställer att kvantitetsvariablerna är 0 om dessa binära beslutsvariabler också är 

0. Om de binära beslutsvariablerna i bivillkoren (27) och (28) är 1 så kan 

kvantitetsvariabeln också endast anta ett värde upp till 1 och därför introduceras 

skalningsfaktorn 𝑀. 𝑀 är som det förklarats i teorin, ett godtyckligt stort nummer 

och härleds från Big-M metoden. 

𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐵𝑝𝑣

𝑡 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘𝑐ℎ𝑎
𝑡    (27)  

𝑃𝑑𝑖𝑠
𝑡 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘𝑑𝑖𝑠

𝑡    (28)  

𝑘𝑐ℎ𝑎
𝑡 + 𝑘𝑑𝑖𝑠

𝑡 ≤ 1   (29) 

3.2.4.3 Solpanelsbivillkor  

Om fastigheten har solpaneler så kan elen som kommer från dessa gå till att ladda 

upp batteriet användas för direkt självkonsumtion eller säljas till elnätet. 

Likhetsbivillkoret som uppfyller detta är beskrivet i (30). El som går mot last eller 
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elnät måste passera en strömriktare med en effektivetetsparameter 𝜂𝑖𝑛𝑣. El som går 

till batteriet är endast utsatt för batteriets uppladdningseffektivitet. 

𝑃𝐵𝑝𝑣
𝑡 +

𝑃𝐿𝑝𝑣
𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑣
+

𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑣
= 𝑃𝑝𝑣

𝑡  (30) 

3.2.4.4 Elnätsbivillkor  

För att kunna undersöka hur mycket ett batteri kan minska effektuttaget och 

effektavgiften behövs det ett bivillkor som begränsar det maximala effekt som kan 

tas ut av fastigheten från elnätet (31).  

𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝

𝑡 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑝
𝑡  (31) 

Oftast är det den maximala huvudsäkringen i fastigheten som begränsar 

effektuttaget men det skulle också kunna vara kraftledningarnas kapacitet såväl 

som krav och regleringar satta av nätägaren. Den maximala effekten till en 

fastighet med trefasanslutning kan beräknas med ekvation (32). Om det exempelvis 

finns en trefasanslutning till fastigheten, vilket ger en spänning på 400 V, med en 

huvudsäkring på 63 Ampere så ger det en teoretisk maxeffekt på √3 ∙ 400 ∙ 16 ∙

1 ≈ 44 kW. Teoretisk maxeffekt förutsätter perfekt balans på alla tre faser och 

𝑐𝑜𝑠𝜑 är då lika med 1. En större kommersiell fastighet har ett högre effektbehov än 

så och därmed också antingen ett högre ampere-tak på huvudsäkringen eller ett 

effektabonnemang som abonnemangstyp. 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑝 = √3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 (32) 

I enlighet med normala köp- och sälj-policys så kan överskottsel som produceras 

av PV-panelerna inte säljas ut till elnätet såvida inte elektriciteten som köps från 

elnätet är noll. Det går alltså inte köpa och sälja el samtidigt. Följande bivillkoren 

(33)-(35) säkerställer att detta inte sker. Vad detta innebär i praktiken är att 

egenproducerad el används i första hand till den egna förbrukningen. Däremot om 

ersättningen för el från solpaneler är hög nog kan programmet exempelvis 

bestämma sig för att ladda ur batteriet till lasten medan ett överskott från 

solpanelerna exporteras till elnätet. 

𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝

𝑡 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘𝑖𝑚𝑝
𝑡  (33) 

𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑡 ≤ 𝑀 ∙ 𝑘𝑒𝑥𝑝

𝑡  (34) 

𝑘𝑖𝑚𝑝
𝑡 + 𝑘𝑒𝑥𝑝

𝑡 ≤ 1 (35) 

3.3 Indata 

 Fastigheternas lastprofiler 3.3.1

Timvis elförbrukningsdata från två fastigheter har tillhandahållits av Humlegårdens 

Fastigheter AB. Den ena fastigheten är känd som ”Kåkenhusen 25” och innehar 

adressen Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm. Kåkenhusen är en stor fastighet 

ämnad för butik- och kontorslokaler med en total uthyrningsbar area på 10 800 m
2
. 
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Byggnaden har två trefasanslutningar på olika plan och data har getts för båda. Den 

ena anslutningspunkten kallas för A1 och den andra B1 och står för vilket plan 

anslutningen ligger på. Den andra fastigheten är känd som ”Blasieholmen 24”. 

Fastigheten ligger på Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm, och är en fastighet 

som främst avsedd för kontor och konferenslokaler med en lokalarea på 4300m
2
. 

Figur 12 visar dessa fastigheters förbrukningsdata. Alla tre lastprofilerna är på ett 

helt år från april 2016 till mars 2017 och upplösningen är på timbasis vilket ger en 

total förbrukningsdata på 8760 timmar. Viss data från Kåkenhus A1 var 

feluppmätta. Mer specifikt så var det de två första veckorna i april vilket gjorde att 

data från veckan före och efter den felmätta perioden kopierades och användes för 

den saknade perioden. Anslutningspunkten Kåkenhus A1 har dessutom solpaneler 

installerade med en effekt på 36,4 kWp men data med upplösningen en timma var 

inte tillgänglig. Därför har det antagits att inga solpaneler existerar och fastighetens 

indata behandlas som den inte haft någon solelsproduktion alls. 

 

Figur 12. De tre anslutningspunkternas timvisa elförbrukning från första april 2016 till sista 
mars 2017.  

I syfte att visa på lönsamhet av batterier olika fastighetsstorlekar behandlas 

Kåkenhus A1 och Kåkenhus B1 som olika fastigheter med varsitt 

anslutningsabonnemang även om det nödvändigtvis inte är så abonnemanget är 

uppdelat i dagsläget.  

 Batterisystemspecifikationer  3.3.2

Batterisystemet som valts för modellen och den ekonomiska analysen är Teslas 

ankommande system avsedd för fastigheter Powerwall 2 och specifikationerna är 

skrivna i Tabell 2. Tesla har varit och är en viktig aktör för batterimarknaden i 

allmänhet. Lättåtkomliga data och tydliga specifikationer med prisuppskattningar 

finns tillgängligt och produkten kommer släppas sommar 2017 till den svenska 
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marknaden vilket gör analysen med deras batteri aktuell. Batteriets kapacitet och 

effekt är enligt tillverkaren skalningsbart med en faktor 10 upp till 140 kWh och 50 

kW. Tesla anger en möjlig tillfällig toppeffekt på 7 kW men det är den 

kontinuerliga effekten på 5 kW som används som begränsning i modellen. 

Förhållandet mellan effekt och kapacitet, det vill säga C-värde, är då 0,36. 

Tabell 2. Teknisk indata för batterisystemet (Tesla Inc, 2017). 

Batterisystemsspecifikationer 

Parameter   Värde Beteckning 

Batterikapacitet 14 kWh (13,5 kWh 

användbar kapacitet) 
𝑆𝑘𝑎𝑝 

Max kontinuerlig upp- och 

urladdningseffekt 

5 kW (7 kW tillfällig) 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ𝑎, 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑠 

SOC övre gräns 96,4 % (13.5 kWh) 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 

SOC lägre gräns 0 % 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 

Max Depth of Discharge 100 % 𝐷𝑜𝐷 = 1 − 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 

Round-trip efficiency 89 % 

 
𝜂𝑅𝑇 

Urladdningseffektivitet 94 % 𝜂𝑐ℎ𝑎 ≈ √𝜂𝑅𝑇 

Uppladdningseffektivitet 94 % 𝜂𝑑𝑖𝑠 ≈ √𝜂𝑅𝑇 

Self discharge rate 0.2 % av maxkapacitet per 

dag.
1
 

𝑆𝐷 

Urladdning innan SOH = 

80 % 

37800 kWh 𝑆𝑒𝑛𝑑 

                                                 
1
 Gäller generellt för litium-jonbatterier (Leadbetter and Swan, 2012a). 

 

Att ett litium-jonbatteri generellt tappar 0.2 % av sin laddning per dag är ett uttryck 

som gäller om batteriet är fulladdat och minskar med batteriets laddningsnivå. En 

generell procentsats för vad batteriet tappar per timma är inte uttryckt i några 

källor. För att få fram en procentsats som kan användas i modellen går det att 

hypotetiskt tänka sig ett batteri på 100 kWh. Om den förlorar 0,2 % av sin kapacitet 

per dag så ger det en total förlust på 0,2 kWh. Detta ger i sin tur en förlust på 

0,00833 kWh/h. 0,00833 kWh är, avrundat uppåt, 0,01 % av 100 kWh. 0,01 % 

antas därför vara batteriets Self Discharge, 𝑆𝐷, per timma.  

 Soldata 3.3.3

Endast en av anslutningspunkterna har haft solpaneler på plats men någon uppmätt 

solcellsdata med timupplösning fanns inte tillgängligt. Även fast det antagits att 

inga paneler funnits på plats alls så är det fortfarande intressant att veta hur mycket 

mervärde ett batterisystem får i samband med ett system om de hade varit 

installerade på fastigheterna. Produktionsdata för solpaneler har därför tagits från 

en annan anläggning i Stockholm som ligger på Bergengatan 25 ägd av Svenska 

Bostäder. De har en anläggning på 20 kWp av fabrikat German Solar installerad. 

Data har samlats in av SLB och är fritt tillgänglig på deras hemsida. Anläggningen 
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har en lutning på 16° och en orientering på +40° (SLB, 2017). Figur 2 visar 

anläggningens produktion varje timma mellan 1 april 2016 och sista mars 2017 om 

den hade legat på 1 kWp. 

 

Figur 13. Elproduktion från en 1 kWp-anläggning i Stockholm.  

När solpanelerna ska mata in el till elnätet eller fastigheten utsätts elen som sagt för 

omvandlingsförluster genom strömriktaren. Denna förlustfaktor har antagits vara 

𝜂𝑖𝑛𝑣 = 0.98  och 98 % är generellt vad strömriktare brukar ha i effektivitet 

(Fraunhofer ISE, 2016). 

 Elpriser 3.3.4

Humlegården fastigheter köper all el till sina fastigheter från Vattenfall i ett 

mixavtal där större andelen av all uppskattad mängd el som köps in är låst till fast 

pris. Efter en flerårsperiod låses en ny mängd el enligt avtal. Vad detta pris är beror 

på det rörliga priset månadsmedelvärdet på elbörsen Nord Pool och vad 

fastighetsbolaget kan förhandla sig fram till. För enkelhetens skull i denna rapport 

så används månadsmedelvärdet för beräkningen kring referensfallet. Humlegården 

använder sig inte av timbaserat rörligt elpris vilket inte är optimalt om det ska gå 

att ta del av intäktsmöjligheter från variationen av elpriset. Genom att jämföra det 

månatliga rörliga elpriset med ett avtal som baseras på ett rörligt timpris kan man 

se på skillnaderna i de intäkter som kan ges av modellberäkningen och beräkna den 

vinst som kan göras med ett batteri när el köps då det är billigt och används då det 

är dyrt.  

Det månatliga rörliga elpriset består av Vattenfalls inköpspris från Nord Pool, 

kostnad för elcertifikat och deras egna påslag på 3 öre/kWh exklusive moms. 

Energiskatt, moms och förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer utöver detta. 
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Energiskatten på el för 2016 respektive 2017 är 29,2 och 29,5 öre/kWh exklusive 

moms. Rörligt elpris på timbasis är det timvisa inköpspriset från Nord Pool Spot, 

Vattenfalls egna påslag på 1,8 öre/kWh, kostnad för elcertifikat, energiskatt och 

moms. På Nord Pool Spot sätts spotpriset utifrån tillgång och efterfrågan varje 

timme.  

Tabell 3 visar de olika fasta avgifterna på elpriset från distributören för 

månadsrörligt avtal och timbaserat avtal. Tabell 4 visar specifika månatliga 

skillnader på elpriset som rör de två olika abonnemangen och inkluderar också 

ersättning för inmatad el. Månadsmedelvärde i tabell g har påslagsavgift och 

elcertifikat inräknat. 

Tabell 3. Avgiftsskillnader på månadsmedelvärde och timbaserat abonnemang från 
eldistributören Vattenfall (Vattenfall AB, 2016), (Vattenfall AB, 2017a). 

Elavgifter 

Avgiftstyp Månadsmedelvärde 

[öre/kWh] 

Timbaserat spotpris 

[öre/kWh] 

Påslagsavgift 3,0 1,8 

Elcertifikat Ingår i priset Se Tabell 3 

Ersättning för 

inmatad el 

Timvisa spotpriset + 40 öre Timvisa spotpriset + 40 öre 

 

Tabell 4. Månatliga avgifter på el från eldistributören Vattenfall, (Vattenfall AB, 2017b), 
(Fortum AB, 2016). 

Månatliga Elavgifter för de olika abonnemangen 

Månad Månadsmedelvärde 

[öre/kWh] 

Energiskatt 

[öre/kWh] 

Elcertifikat 

[öre/kWh] 

April 27,73 29,2 3,27 

Maj 29,47 29,2 3,27 

Juni 38,88 29,2 3,19 

Juli 34,76 29,2 2,92 

Augusti 36,70 29,2 3,27 

September 35,56 29,2 3,40 

Oktober 43,28 29,2 3,27 

November 48,46 29,2 3,26 

December 39,85 29,2 2,99 

Januari 37,17 29,5 2,50 

Februari  37,47 29,5 1,74 

Mars 35,39 29,5 1,78 

 

I dagsläget är inmatad el befriat både från energiskatt och moms om den 

momspliktiga försäljningen understiger 30 000 kr. I vanliga fall kan också en 

skattereduktion utgå på 60 öre per kWh upp till 18 000 kr/år. Detta gäller dock 

endast för fastigheter med huvudsäkringar lägre än 100 ampere vilket dessa 
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fastigheter alla överstiger (Skatteverket, 2017). Många bolag som köper el av en 

aktör kräver också att elbehovet täcks av samma elbolag, Vattenfall inkluderat, 

vilket är anledningen till varför Vattenfalls ersättningspriser för mikroproduktion 

antas. Vattenfall har dock idag en övre gräns på inmatningseffekten samt 

huvudsäkringen vid försäljning av el, 43,5 kW respektive 63 kW (Vattenfall AB, 

2017a). Uppgifter för högre huvudsäkringar finns inte och kräver troligtvis att 

bolaget förhandlar med Vattenfall alternativt säljer el till ett annat elbolag. För 

enkelhetens skull antas det att dessa gränser för att få sälja el inte existerar. Det är 

viktigt att poängtera att timbaserat rörligt elpris erbjuds från Vattenfall på 

anläggningar med mätarsäkring på 16-63 Ampere enligt deras egen hemsida. Större 

förbrukare så som fastighetsbolag behöver troligtvis kontakta sitt elbolag och 

förhandla fram ett liknande timbaserat avtal eller byta elbolag. 

 Nätavgifter 3.3.5

Ellevio AB är elnätsbolaget som äger elledningarna för byggnaderna som 

undersöks. Tabell 5 visar de två tillgängliga effektabonnemangen som erbjuds med 

alla dess olika priskomponenter för Stockholmsområdet. Fastigheterna från 

Humlegården går i dagsläget alla under abonnemanget L0,4S och 

abonnemangstypen kan enligt avtal endast ändras på årsbasis. Den uttagna effekten 

mäts som medeleffekt per timme, kWh/h för aktiv effekt respektive kVArh/h för 

reaktiv effekt. Ersättning för den el inmatad till elnätet från fastighetsägaren vid 

egenproduktion mäts enligt nätoperatören upp för den ”nätnytta” som tillförs vid 

inmatningen. Nätnytta innebär att det finns en minskad kostnad för nätoperatören 

om den levererar närproducerad el till andra kunder i närheten. Kortare 

transportsträcka innebär mindre nätförluster och det är detta som producenten 

ersätts för. Priserna i tabellen gäller för fastigheter med huvudsäkring över 63A. 

Utöver det pris som visas i tabellerna så utgår moms med 25 % på både elhandel- 

och elnätkostnaden. Energiskatt och elcertifikat är utsatt för samma momssats. 
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Tabell 5. Avgifter och ersättning från nätägaren Ellevio vid effektabonnemang (Ellevio AB, 
2017). 

Nätavgifter
i
 

Abonnemangstyp L0,4L L0,4S Enhet 

Fast elnätsavgift 250 2300 kr/månad 

Månadseffektavgift 53 45 kr/kW, månad 

Årseffektavgift - - kr/kW, år 

Höglasteffektavgift - 44 kr/kW, månad 

Rörlig elnätsavgift:    

- Höglasttid 43,04 7,34 öre/kWh 

- övrig tid 9,20 7,34 öre/kWh 

Reaktiv effekt    

Fritt reaktivt uttag upp 

till: 

50 % 50 % av månadseffekt 

Därutöver avgift enligt: 16 16 kr/kVAr, månad 

Ersättning för nätnytta    

Fast elnätsavgift 0 0 kr/år 

- höglasttid 3,5 3,5 öre/kWh 

- övrig tid 2,7 2,7 öre/kWh 

                                                 
i
 Dessa avgifter gäller till och med 31 maj 2017. 

 

Höglasttid i Tabell 5 anser vardagar klockan 06-22 under månaderna november-

mars med undantag för vissa högtidsdagar. Dagarna i fråga är nyårsdagen, 

trettondag jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, 

annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar klockan 0-24 utgör istället ”övrig tid”. 

Den reaktiva effekten är en typ av effekt som inte förbrukas av de laster som är 

anslutna till fastigheternas nätanslutning då vissa typer av laster, exempelvis 

växelströmsmotorer, kan orsaka större förskjutningar mellan faserna. Denna effekt 

sänds tillbaka till växeleffektkällan och orsakar både onödiga överföringsförluster 

och reducerar elnätets kapacitet att överföra ”nyttig effekt”. Nätägaren tar ut en 

kompenseringsavgift för detta som de beräknar med kr/kVAr. I denna studie tas det 

dock ingen hänsyn till priset för reaktiv effekt då perfekt balans på alla tre faser 

antas i fastigheterna.  

 Totala elpriset 3.3.6

Prisvektorerna som programmet slutligen optimeras efter, 𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡  och  𝐶𝑒𝑥𝑝

𝑡 , syns i 

Figur 14 både för timbaserad prissättning med de olika nätabonnemangen L0,4L 

och L0,4S i kr/kWh. I samma figur syns även priset på vad fastigheterna i 

referensfallet betalar för sin el vilket är ”Månadsmedelvärde L0,4S”. 𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡  är som 

tidigare beskrivet det totala timpriset på el som fastigheten får betala till både 

eldistributören och nätoperatören under årets alla timmar. 𝐶𝑒𝑥𝑝
𝑡  är den totala 

ersättningen för varje inmatad kWh till elnätet från solpaneler fås från bolaget som 

köper överskottet samt från nätbolaget för den nätnytta som tillförs. I figur i har 
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även momssatsen på 25 % inkluderats för alla abonnemang. Figur 13 visar alltså 

det totala priset på el som fastighetsbolaget betalar för varje timma under årets alla 

timmar. Tills vidare förkortas de olika prisscenarierna som Tim L0,4S, Mån L0,4S, 

Tim L0,4L samt Mån L0,4L. 

 

 

Figur 14. De faktiska totala kostnaderna och totala ersättningen av el som kommer från 
både eldistributör och nätoperatör. Energiskatt, elcertifikat samt moms är inkluderat för alla 
abonnemang. Dessa priser är vad målfunktionen optimeras efter. 

Olika användningsområden innebär färre eller fler cykler av batteriet. Genom att 

undersöka hur mycket kapacitet som tappas under ett års användning för de olika 

prisstrukturerna går det att undersöka vad batteriet egentligen bör användas till. 

Eftersom det inte finns någon variabilitet i pris under ”Månadsmedelvärde L0,4S” 

innebär det att batteriet endast används och cyklas för att reducera effekt medan för 

övriga prisstrukturer används batteriet både för effektreducering samt 
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prisvariationer och om solpaneler finns på plats cyklas batteriet även för 

egenproduktion. 

3.4 Kapitalkostnader, drift och underhållskostnader 

I Tabell 6 visas investeringskostnader givna av batterisystemstillverkaren. En 

skillnad mellan Teslas batterisystem och andra aktörer är att Powerwall-systemet 

inkluderar en strömriktare inbyggt i batteriet för samma pris som om det vore köpt 

utan. Vanligtvis är strömriktaren alltså såld separat och kan kosta tusentals kronor 

(Spector, 2016). 

Tabell 6. Totala kostnader för batterisystem och installation samt uppskattade 
underhållskostnader 2017 (Tesla Inc, 2017). Alla priser inkluderar moms. 

Kostnadsspecifikationer 

Parameter Värde Beteckning 

Uppskattad totalkostnad 

per batteri med 

strömriktare och moms 

inkluderat.  

  

61 000 kr 

 

𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡 

Strömriktarsystem 0 kr 𝐶𝑖𝑛𝑣 

Systemmjukvara 5600 kr 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 

Installationskostnader 

(exklusive 

tillståndsavgifter) 

8900–22300 kr 𝐶𝑖𝑛𝑠 

Underhållskostnader Försumbara, dvs. 0 kr 
i
 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

                                                 
i
 Detta enligt Chatzivasileiadi et al., 2013 och Teslas egna uppskattningar att knappt något underhåll 

behövs för li-jonbatterier.  

 

Utgifterna från Tabell 6 summeras till en term för kapitalkostnader och en för 

rörliga kostnader enligt (36) och (37).  

𝐶𝑐𝑎𝑝𝑒𝑥 = 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡 + 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 + 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 (36)  

𝐶𝑜𝑝𝑒𝑥 = 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 (37) 

I enlighet med priserna i Tabell 5 så är batterikostnaden per kWh batteri utan moms 

med Teslas batteri ca 3486 kr/kWh. Detta ger ett batteripris på 391 $/kWh med 

dagens dollarkurs på 8,91 kr/$ (10 maj 2017) vilket är nära lågscenariot för 

batterikostnader i Figur 2. Notera att Teslas system som sagt också inkluderar 

inbyggd strömomvandlare. Installationskostnaderna antas öka linjärt med varje 

installerat batteri. 1 batteri har alltså en installationskostnad på 8900 kr, 5 batterier 

har en installationskostnad på 15600 kr och 10 batterier har en installationskostnad 

på 22300 kr. 

Kostnadsberäkningar kring solpaneler är inte en del av målbeskrivningen vilket gör 

att de scenarier som inkluderar solpaneler antas ha fått detta installerat vid ett 

tidigare skede.  
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3.5 Scenarioanalys 

Scenarioanalysen är ett sätt att beskriva hur inkomsterna kring installation av ett 

batterisystem ser ut idag och hur det utvecklar sig i framtiden. Det ger ett bättre 

beslutsunderlag för de beslut som ska fattas nu, till exempel om eller när köp av 

batterisystem ska göras. En känslighetsanalys inkluderas i scenarioanalysen och 

framtidsscenarierna tittar på prisutvecklingen för batterierna. 

 Nutidsscenarier 3.5.1

De olika nutidsscenarierna som ska jobbas mot bestäms av de variabler och 

parametrar som påverkar affärsmöjligheterna vid inköp av batterier. Tabell 7 visar 

en lista på vad som ska undersökas.  

Tabell 7. Testmatris för alla olika nutidsscenarier. 

Variabel Variabelstorlekar 

Batteristorlek 28, 56, 84, 112, 140 kWh 

PV-system 0, 20, 40 kWp
1
 

Elabonnemang Månadsmedelvärde, Timbaserat Spotpris. 

Effektabonnemang Ellevios effektabonnemang L0,4L och L0,4S. 

                                                 
1
 Mikroproducenter får inte mata in el till nätägaren om produktionen överstiger 43.5 kWp.  

 

Dessa scenarier kommer användas för ett flertal fallstudier vilket bestäms av 

elförbrukningsprofilerna från de olika fastigheterna. Ett fall ska svara på hur 

[Fastighetsbolag] sparar ”X” kronor med batterier i scenario ”n” jämfört med ett 

referensfall utan batterier. Dessa fallstudier stärker de scenarier som satts upp. 

Scenarierna med solpanelssystem är tänkt att visa på hur mycket mervärde som fås 

om batterisystemet är integrerat med ett sådant. 

 Framtidsscenarier 3.5.2

Framtidsscenarierna svarar i princip på om batterisystemet är lönsamt med den 

förväntade kostnadsutvecklingen på lititum-jonbatterierna. Genom att utgå från 

prisutvecklingen från medelscenariot enligt figur 1 så erhålls batterisystempriser 

som visas i Tabell 8, moms på 25 % inkluderat och ett dollarpris på 8,91kr. Priset i 

$/kWh visas utan moms. Inga ändringar antas för de övriga priserna som ett 

batterisystem består av. Detta förutsätter att strömriktare ingår på samma sätt i 

framtiden.  

Tabell 8. Kostnadsspecifikationer för framtidsscenarierna. 

Batterikostnader 

År 2020 2025 2030 

Batteripris 3453 kr/kWh  

(310$/kWh) 

2339 kr/kWh  

(210$/kWh) 

2116 kr/kWh 

(190$/kWh) 
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 ”Best case” scenario 3.5.3

För att simulera en elmarknad med mer förnybara energiinslag och nedläggning av 

viss baskraft så har en ny elprisvektor tagits fram baserad på prisvektorn ”Mån 

L0,4L”. Den är ämnad att efterlikna en marknad med tidsdifferentierade nätavgifter 

över hela året. Samtidigt så antas nättarifferna vara densamma som för L0,4L fast 

med tredubblade effektavgifter, dvs. den avgift som står för kr/kW, för att 

efterlikna en elmarknad där nätägarna har fått utökade kostnader till följd av ett 

behov av ökad kapacitet i nätet. Den nya prisvektorn visualiseras i Figur 15. 

Prisvektorn testas mot Kåkenhus A1 och batteristorlekarna 28, 84 samt 140 kWh. 

 

Figur 15. ”Best Case”-scenariots tidsdifferentierade prisvektor. Höglasttider är här mellan 
06:00-22:00 alla dagar på året (förutom ett par helgdagar under jul och nyår). 

3.6 Batteriets påverkan på uttagen toppeffekt 

För att kvantifiera hur effektivt ett batterisystem med olika kapacitet reducerar 

toppeffekterna på en fastighet används ekvation (38) där 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑜𝑙𝑑  är den gamla 

toppeffekten och 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑒𝑤  är den nya toppeffekten efter att batteriet reducerat 

effekten så mycket det är möjligt. 𝑆𝑘𝑎𝑝 är batterisystemets nominella kapacitet och 

𝜂𝐷𝑅 är förhållandet mellan den reducerade effekten och batteriets kapacitet. 

 𝜂𝐷𝑅 =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑜𝑙𝑑−𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑒𝑤

𝑆𝑘𝑎𝑝
 (38) 

3.7 Ekonomisk analys 

 Inkomster och utgifter 3.7.1

Den årliga kostnaden för el och nät kan med prisuppgifterna från Tabell 3, Tabell 4 

och Tabell 5 beskrivas i ekvation (39).   𝐶𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓
𝑚  och 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑚  är den månatliga fasta 

nätavgiften respektive avgift per uttagen kW. Dessa kostnader visades i Tabell 5 

och 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑚  är för den högsta timmedeleffekten tagen från elnätet under den specifika 

månaden. Dessa timmedeleffekter presenterades i figur h.  

𝐶𝑡𝑜𝑡
𝑦

= (
∑ (𝐶𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓

𝑚 + 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝑚 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑚 )𝑁=12
𝑚=1 + ⋯

∑ (𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡 ∙ (𝑃𝐵𝑖𝑚𝑝

𝑡 + 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝
𝑡 ) ∙ ∆𝑡 − 𝐶𝑒𝑥𝑝

𝑡 ∙ 𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑡 ∙ ∆𝑡)𝑁=8760

𝑡=1

) (39) 

En liknande formel används för att beräkna referenskostnaden för elräkningen 

under ett år när ett batteri inte finns, se ekvation (40). Skillnaden är att ingen el går 
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till ett batteri samt att prisvektorn som används består av elpris och 

nätabonnemangen från figur i vilket är vad fastighetens totala elräkning blir per år. 

𝐶𝑟𝑒𝑓
𝑦

= (
∑ (𝐶𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓

𝑚 + 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝑚 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑚 )𝑁=12
𝑚=1 + ⋯

∑ (𝐶𝑖𝑚𝑝
𝑡 ∙ 𝑃𝐿𝑖𝑚𝑝

𝑡 ∙ ∆𝑡 − 𝐶𝑒𝑥𝑝
𝑡 ∙ 𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑡 ∙ ∆𝑡)𝑁=8760
𝑡=1

) (40) 

Skillnaden mellan årliga referenskostnaden och den årliga kostnaden med batteri, 

(41), bestämmer hur mycket som fastigheten har tjänat in på att ha batteriet på plats 

är då ”kassaflödet” för fastigheten.  

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝑦

= 𝐶𝑟𝑒𝑓
𝑦

− 𝐶𝑡𝑜𝑡
𝑦

  (41) 

 Internränta (Internal rate of return) 3.7.2

Humlegården har ett avkastningskrav på 8 % av substansvärdet på alla 

investeringar över en konjunkturcykel. Om en investering i ett batterisystem ska 

göras så måste systemet överträffa detta avkastningskrav. Med antagandet att 

samma besparing kan göras varje år kan internräntan, r lösas ut från ekvation (42) 

vilket är samma formel som en nettonuvärdesberäkning när det är satt till att vara 

lika med 0. Internräntan, eller IRR, är den genomsnittliga årliga avkastningen som 

fås av en investering. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑦

(1+𝑟)𝑦
𝑁
𝑦=1 − 𝐶𝑐𝑎𝑝𝑒𝑥 = 0 (42) 

Antalet inbetalningar N är detsamma som livslängden av batterisystemet som 

beräknas enligt ekvation (12) och (13).  

3.8 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys görs på prisstrukturen för det scenario som ger högst avkastning 

i nutids- och framtidsscenarierna men också för det scenario som ger högst 

avkastning i ”Best case”-scenariot. Specifikationer vad gäller effektivitet, C-värde 

och självurladdning ändras enligt Tabell 9. Batteripriserna för 2020 används här. 
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Tabell 9. Teknisk indata för batterisystemet vid känslighetsanalys (Tesla Inc, 2017). 

  

Känslighetsparametrar 

Parameter Låg Standard Hög 

𝑷𝒅𝒊𝒔, 𝑷𝒄𝒉𝒂 

Max kontinuerlig upp- 

och urladdningseffekt 
5 kW 5 kW 12 kW 

𝑺𝑶𝑪𝒎𝒊𝒏 

SOC lägre gräns 20 % 0 % 0 % 

𝜼𝑹𝑻 

Round-trip efficiency 80 % 

 

89 % 96 % 

𝜼𝒅𝒊𝒔 

Urladdningseffektivitet 91,6 % 94 % 98 % 

𝜼𝒄𝒉𝒂 

Uppladdningseffektivitet 91,6 % 94 % 98 % 

𝑺𝑫 

Self discharge rate 0,1 % av 

kapacitet per 

timme 

0.01 % av 

kapacitet per 

timme 

0 % av 

kapacitet per 

timme 

Livslängd 

y 

10, 20, 30 år 10, 20, 30 år 10, 20, 30 år 
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5 Resultat 

Den potentiella möjligheten för toppeffektreduktion med olika batteristorlekar utan 

solpaneler presenteras först följt av elräkningskostnaderna i de olika scenarierna 

med och utan batteri. Efter det följer en ekonomisk kalkyl för de scenarion som 

anses relevanta att undersöka. Efter det presenteras ett avsnitt som undersöker hur 

elräkningen och avkastningen ändras för en fastighet med solpaneler när det är 

integrerat med ett batterisystem. Till sist undersöks affärsmöjligheterna i ”Best 

Case”-scenariot. 

5.1 Fastigheterna utan batterisystem 

Figur 16 visar de tre fastigheternas lastprofil för en vecka i april. Det går att se att 

lastprofilerna är relativt förutsägbara, toppeffekterna varar många timmar och de 

ändrar sig inte nämnvärt mycket mellan vardagarna och årstiderna vilket tydliggörs 

av Figur 17 där fastigheternas maximala medeleffektstimmar under årets alla 

månader visas. Detta är karaktäristiskt för kommersiella byggnader med köpcenter 

och kontor där folk arbetar och handlar under veckans vardagar samt där 

fastigheterna inte använder sig av el för uppvärmning. 

 

Figur 16. Fastigheternas elbehov för en vecka i april. 
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Figur 17. De tre fastigheternas maximala medeleffekt för varje månad under ett helt år. 

Totalkostnaden för el och effekt under ett år hos fastigheterna för de olika 

abonnemangen utan batteri visas i Tabell 10. Lägsta kostnader för alla tre 

fastigheterna fås med abonnemanget ”Timbaserat L0,4S” vilket innebär att 

fastigheterna hade haft lägst elräkning om de gått under ett elavtal som följer 

spotpriset. 

Tabell 10. Totala el och effektkostnader för fastigheterna med olika prisabonnemang utan 
batteri.  

Elräkning utan batteri [kr/år] 

Tariff/Fastighet Kåkenhus A1 Blasieholmen Kåkenhus B1 

Tim L0,4S 781 590 kr 561 550 kr 232 820 kr 

Mån L0,4S 804 250 kr 581 580 kr 239 930 kr 

Tim L0,4L 860 840 kr 605 120 kr 233 440 kr 

Mån L0,4L 883 510 kr 625 150 kr 240 550 kr 

 

5.2 Potentiell effekttoppsreduktion 

Ett exempel på lastkurvan en vecka i april för de tre fastigheterna visas i Figur 18 

utan batteri och med ett batteri på 84 kWh i kapacitet. Effekttoppsreducering är satt 

som enda batterisystemsstrategi då prisstrukturen som används är ”Mån L0,4S” 

vilket innebär att ingen variabilitet i elpriser finns under dagen. Lastkurvorna visar 

hur mycket ett batteri av den storleken kapar effekttopparna för den månaden. 
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Strategin visar också att eftersom priset inte varierar över dygnet antar programmet 

att det bästa alternativet är att ladda upp batteriet och därmed förskjuta förbrukning 

till timmarna precis innan effekttopparna börjar då minimalt med förluster erhålls 

pga. av batteriets självurladdningsfaktor. 

 

Figur 18. Fastigheternas lastprofiler utan batteri och med batteri med maximala kapade 
toppeffekter under april månad med en batterisystemsstorlek på 84 kWh. 

Figur 19 visar maximal topplastreduktion varje månad för både Kåkenhus A1, B1 

samt Blasieholmen utan batteri och med olika batteristorlekar. När batteriet blir 

större avtar förmågan att reducera effekttoppen mer då den måste upprätthålla en 

högre effekt under en längre period och ha kapacitet nog för det. För Kåkenhus B1 

är det också tydligt att med den största batteristorleken på 140 kWh så är 

batterisystemet överdimensionerat gentemot dess maximala urladdningseffekt, det 

vill säga att den har för lågt C-värde, då ingen ytterligare effektreducering sker vid 

vissa av månaderna jämfört med en mindre batteristorlek. 
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Figur 19. Fastigheternas kapade toppeffekter varje månad med ett batteri på 28, 56, 84, 
112 och 140 kWh för alla tre fastigheter. 

Olika batteristorlekars effektivitet vad gäller att reducera effekttoppar avtar med 

storleken på batterierna vilket blir tydligt i Figur 20 som kommer från ekvation 

(38). Detta beror på de kommersiella fastigheternas lastprofiler där de initiala 

effekttopparna kapas relativt lätt men för att kapa lastprofilen ytterligare krävs det 

att batterierna ökar i storlek och att dess C-värden dessutom är höga nog för detta. 

Det är alltså mest effektivt att placera ett batteri av mindre storlek i Kåkenhus A1. 
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Figur 20. Förhållandet mellan den reducerade effekten under april månad och 
batterikapaciteten. Ju högre siffra desto mer effektivt kapar batteriet effekt i förhållande till 
dess storlek.   

5.3 Besparingar 

Följande ekonomiska resultat fås om strategin för batterisystemet är att primärt 

reducera effekttoppar så mycket som det är möjligt och ta del av prisvariation. Den 

totala skillnaden i årlig elräkning med olika batteristorlekar för de tre fastigheterna 

med de olika prisstrukturerna kan ses i Figur 21. Tydligare besparingsmöjligheter 

går att se för alla tre fastigheter om de går under nätabonnemanget L0,4L då den 

har en tidsdifferentierad nättariff som ekonomiskt gynnar de som kan flytta på sitt 

elbehov under höglasttider.  



45 

 

 

Figur 21. Årlig besparing för de olika fastigheterna för alla tariffstrukturer och med olika 
batterisystemstorlekar. 

Det finns dock ingen större ekonomisk vinning för de flesta fastigheter att byta till 

abonnemang L0,4L vilket tydliggörs av Figur 22 då lägsta årskostnaden fortfarande 

erhålls under abonnemanget Timbaserad L0,4S. Undantaget är Kåkenhus B1. 

 

Figur 22. Elräkningens årskostnader för fastigheterna på olika tariffstrukturer med och utan 
batterier. 
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5.4 Ekonomisk kalkyl 

Följande resultat visar beräknad livslängd, batterikostnad och IRR. Här undersöks 

bara Kåkenhus A1 och batteristorlekarna 28, 84 respektive 140 kWh då 

besparingen som kan fås för alla pristariffer och alla batterier var högst i denna 

fastighet samt det räcker med dessa batteristorlekar för att få en bild av hur IRR 

påverkas med ökad batterikapacitet.  

 Livslängd 5.4.1

Batterisystemet har en total systemlivslängd för de olika prisstrukturerna enligt 

Tabell 11 avrundat uppåt och nedåt till helår, inom parantes syns den faktiska 

siffran given från livslängdsberäkningen. 

Tabell 11. Förväntad livslängd på batterisystemet. 

Livslängd 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Tim L0,4S 13 år (13,1 år) 13 år (13,0 år) 13 år (12,6 år) 

Mån L0,4S 20 år (106,2 år) 20 år (48,8 år) 20 år (34,6 år) 

Tim L0,4L 10 år (10,4 år) 10 år (10,4 år) 10 år (10,4 år) 

Mån L0,4L 19 år (18,8 år) 18 år (17,5) år 16 år (16,4 år) 

 

 Investeringskostnad 5.4.2

Investeringskostnaden av ett batterisystem på 28, 84 samt 140 kWh kommer med 

dagens och framtidens batteripriser vara enligt Tabell 12 beräknat från Tabell 6 och 

Tabell 8.  

Tabell 12. Kostnadsspecifikationer för batterisystemet, nutid och framtid. 

Investeringskostnad 

År/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

2017 139 180 kr 388 540 kr 637 500 kr 

2020 113 860 kr 312 590 kr 511 320 kr 

2025 82 670 kr 219 020 kr 355 360 kr 

2030 76 430 kr 200 284 kr 324 140 kr 

 

 Internränta - IRR 5.4.3

Med hjälp av livslängdsberäkningen, besparingsberäkningen och 

investeringskostnaden går det att ta reda på om något scenario är inom ramen av 

avkastningskravet på 8 %. Då kan det ses som grönt ljus för investering. 

Avkastningen som fås för ett scenario ska endast ses i jämförelse med dess 

tariffstruktur utan batteri. Det som ger högst IRR är alltså inte nödvändigtvis det 
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scenario som ger den lägsta elräkningen. Oavsett så går det att urskilja i Tabell 13 

att för de flesta tariffstrukturer, batteristorlekar och årtal att en batteriinvestering är 

en förlustaffär och avkastningen blir dessutom sämre med ökad batteristorlek. 

Beräkningen visar på att något enstaka scenario kan ge en positiv avkastning om en 

investering görs på ett batteri av mindre storlek år 2020 och 2025 men inget 

scenario når upp till kravet på 8 % avkastning. Högsta avkastningen som fås är 5 % 

med ett batteri på 28 kWh om en investering görs med priserna på batterier för år 

2030. 

Tabell 13. Internränta för investering idag och i framtiden. 

 

2017 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Tim L0,4S -6 % -11 % -12 % 

Mån L0,4S -1 % -5 % -6 % 

Tim L0,4L -10 % -14 % -15 % 

Mån L0,4L -1 % -4 % -8 % 

2020 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Tim L0,4S -3 % -7 % -9 % 

Mån L0,4S 1 % -3 % -5 % 

Tim L0,4L -7 % -11 % -12 % 

Mån L0,4L 1 % -2 % -6 % 

2025 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Tim L0,4S 1 % -3 % -5 % 

Mån L0,4S 4 % 0 % -2 % 

Tim L0,4L -2 % -5 % -7 % 

Mån L0,4L 4 % 1 % -2 % 

2030 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Tim L0,4S 3 % -3 % -4 % 

Mån L0,4S 5 % 0 % -1 % 

Tim L0,4L -1 % -5 % -6 % 

Mån L0,4L 5 % 1 % -1 % 
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5.5 Kombination med solpaneler 

Kombination med solpaneler undersöks endast för Kåkenhus B1 och 

batteristorlekarna 0, 28, och 84 kWh med solpaneler på 20 kWp och 40 kWp. Detta 

då det aldrig blir något produktionsöverskott om de placeras på A1 och 

Blasieholmen eftersom behovet alltid är mycket större än produktionen.  

Om solpaneler är installerade så ser elräkningen annorlunda ut. Beräkning av 

elräkningen utan batteri (referensfallet) och elräkningar med batterierna syns i 

Tabell 14. Utan batteri, när fastigheten har 20 kWp solpaneler exporterar 

fastigheten 0 % av all producerad el och vid 40 kWp solpaneler exporteras 6 % av 

all producerad el. Enda gången det sker något produktionsöverskott är alltså med 

40 kWp solpaneler. 

Tabell 14.  Elräkningen för Kåkenhus B1 med 20 och 40 kWp solpaneler utan och med 
batteri. 

 

Livslängden på batterisystemet med solpaneler visas i Tabell 15 och de ändrar sig 

inte nämnvärt mycket från livslängderna i Tabell 11.  

Tabell 15. Förväntad livslängd på batterisystemet med 40 kWp solpaneler. 

Livslängd 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 

Tim L0,4S 13 år (13,2 år) 14 år (13,8 år) 

Mån L0,4S 20 år (46,5 år) 20 år (34,7 år) 

Tim L0,4L 10 år (9,7 år) 11 år (10,8 år) 

Mån L0,4L 16 år (16,1 år) 17 år (16,6 år) 

 

Elräkning med 20 kWp solpaneler. 

Tariff/Kapacitet 0 kWh 28 kWh 84 kWh 

Tim L0,4S 216 760 211 680 206 440 

Mån L0,4S 223 490 219 050 215 270 

Tim L0,4L 216 020 210 150 202 800 

Mån L0,4L 222 660 217 810 212 210 

Elräkning med 40 kWp solpaneler. 

Tariff/Kapacitet 0 kWh 28 kWh 84 kWh 

Tim L0,4S 201 790 kr 196 500 kr 191 920 kr 

Mån L0,4S 208 120 kr 203 470 kr 199 420 kr 

Tim L0,4L 199 890 kr 193 770 kr 186 470 kr 

Mån L0,4L 206 480 kr 201 030 kr 195 250 kr 
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Avkastningen som kan fås av batterierna med solpaneler på 20 kWp och 40 kWp 

med dagens batterisystemspriser visas i Tabell 16 och är sämre än om batterierna 

hade placerats på en fastighet utan solpaneler. Ökad batteristorlek ger här också 

sämre avkastning.  

Tabell 16. IRR-beräkningar för scenarierna med solpaneler. 

 

5.6 ”Best Case” scenario 

”Best Case”-scenariot kontrolleras mot Kåkenhus A1 utan solpaneler och resultat 

av detta scenario presenteras i sin helhet i Tabell 17. Elräkning med och utan 

batterier för storlekarna 28 kWh, 84 kWh och 140 kWh visas tillsammans med 

batteriernas beräknade livslängd och IRR för dagsaktuellt och framtida pris på 

litium-jonbatterier. Batteriet cyklas en gång varje dag i detta scenario vilket gör att 

det tar lite drygt 8 år innan batterierna når 80 % SOH. Även här är det tydligt att ju 

större batteriet är desto sämre blir IRR men ett mindre batteri på 28 kWh kan ge så 

mycket som 18 % i avkastning om batteripriserna för 2030 gäller.  

  

IRR med 20 kWp solpaneler. 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 

Tim L0,4S -9 % -11 % 

Mån L0,4S -4 % -7 % 

Tim L0,4L -13 % -14 % 

Mån L0,4L -5 % -8 % 

IRR med 40 kWp solpaneler. 

Tariff/Kapacitet 28 kWh 84 kWh 

Tim L0,4S -9 % -11 % 

Mån L0,4S -4 % -7 % 

Tim L0,4L -13 % -16 % 

Mån L0,4L -5 % -7 % 
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Tabell 17. Resultat för ”Best Case”-scenariot.  

 

5.7 Känslighetsanalys 

Det scenario som gav högst avkastning i nutids- och framtidsscenariot var ”Mån 

L04S” med 28 kWh. Det som gav högst avkastning i ”Best Case”-scenariot var 

också batteristorleken 28 kWh. I Tabell 18 visas skillnad i IRR enligt 

känslighetsanalysen med priserna på litium-jonbatterier för 2020. 

Känslighetsanalysen visar att batterispecifikationerna spelar viss del i den möjliga 

avkastningen men livslängden och priset på batteriet samt typen av prisstruktur 

spelar absolut störst roll.  

Tabell 18. Känslighetsanalys för “Mån L04S” och “Best Case” med 28 kWh batteri. 

  

”Best Case” 

Batteristorlek 0 kWh 28 kWh 84 kWh 140 kWh 

Elräkning 1 218 980 kr 1 200 350 kr 1 181 070 1 165 130 

Besparing - 18 631 37 910 53 850 

Livslängd - 8 år (8,3 år) 8 år (8,3 år) 8 år (8,3 år) 

IRR 2017 - 2 % -5 % -8 % 

IRR 2020 - 6 % 0 % -3 % 

IRR 2025 - 15 % 8 % 5 % 

IRR 2030 - 18 % 11 % 7 % 

Mån L04S 

Batteristorlek Låg Medel Hög 

Besparing 5480 kr 6302 kr 7106 kr 

IRR Livslängd 10 år -11 % -10 % -8 % 

IRR Livslängd 20 år 0 % 1 % 2 % 

IRR Livslängd 30 år 3 % 4 % 5 % 

”Best Case” 

Batteristorlek Låg Medel Hög 

Besparing 15 641 kr 18 631 kr 21 471 kr 

IRR Livslängd 10 år 6 % 10 % 14 % 

IRR Livslängd 20 år 12 % 15 % 18 % 

IRR Livslängd 30 år 13 % 16 % 19 % 
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6 Diskussion 

6.1 Systemmodell och modelleringsmetodik 

Blandad heltalsprogrammering är en mycket effektiv metod för att utföra optimala 

lönsamhetsanalyser och undersöka hur ett batterisystem fungerar under olika 

förutsättningar. Större delen av examensarbetet har gått åt till att försöka förstå 

teorin kring optimeringsmetodiken och hur den ska kunna beskrivas och 

implementeras inom den valda programvaran. Det går imponerande snabbt att lösa 

problemen med de använda lösningsalgoritmerna och dagens datorkraft. Att lösa 

det uppsatta optimeringsproblemet för ett helt år kan exempelvis gå så snabbt som 

20 sekunder och en månad kan gå på ett par sekunder. Vid mer variationer i elpris 

och om solpaneler tas med i beräkningen desto längre tid tar det då det krävs 

exponentiellt mer betänketid för lösningsalgoritmerna att ta fram ett optimalt värde.  

Vad gäller det beskrivna systemets bivillkor så skulle fler kunna ha inkluderats för 

att göra modellen mer sanningsenlig så som bivillkor som involverar fler av 

batteriernas fysiska limitationer. Exempelvis batteriets värmeutveckling för att 

undvika så kallad ”thermal runaway”-effekt. Vanligtvis så finns dock ordentliga 

kylsystem inbyggda i batteriet i enlighet med säkerhetsföreskrifter så detta kändes 

inte nödvändigt att undersöka. Effektivitetsparametrarna kan också ha olinjära 

samband beroende på temperaturen i batteriet och dess uppladdningsnivå men ska 

det inkluderas blir problemet inte längre linjärt. I många fall om 

linjärprogrammering fortfarande är vad som avses användas, är det möjligt att 

linjärisera olinjära samband för att få ett mer approximativt korrekt värde men 

komplexiteten i problemet ökar avsevärt gentemot den lilla vinst i noggrannhet som 

fås vilket är anledningen till att det bortses från i denna modell.  

Det är relativt enkelt att utveckla modellen för att gå ned i tidsupplösning, 

exempelvis från en timma till kvartsoptimering. Detta skulle vara en nödvändigt 

om mätinstrument och prisstrukturerna i framtiden snarare mäter effekttoppar och 

elpriser sätts under kortare tidsintervall. Optimala upp och urladdningen av 

batteriet skulle troligtvis se mycket annorlunda ut och batterisystemet kräver då 

också antagligen ett högre förhållande mellan effekt och kapacitet, dvs. C-värde för 

att hålla nere effekttopparna.  

Vid körning av modellen helt utan effektivitetsparametrar så cyklas batteriet 

mycket oftare än med effektivitetsparametrar vid variabelt elpris. Detta då det trots 

allt finns en liten vinst i ett dagsvariabelt elpris och eftersom det inte innebär några 

förluster att ladda upp och ur kommer cykling ske mycket oftare. Då 

prisvariationerna är så låga för alla prisbilder som undersökts så blir också den 

extra besparingen väldigt låg och ju fler cyklingar som görs av batteriet desto 

fortare tappar batteriet kapacitet och slutet på dess livslängd nås snabbare. Höga 

effektivitetsvärden kan alltså på en marknad med låg prisvariabilitet vara något 

negativt. Detta skulle kunna undvikas om målfunktionen uttryckte cyklingar eller 

uteffekten från batteriet som en straffkostnad och då skulle den undvika en 

urladdning om vinsten som fås av den är för låg. Detta skulle också vara viktigt om 
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batteriet i framtiden skulle kunna användas till stödtjänster eftersom 

fastighetsägaren måste få betalt i enlighet med vad en cykling kan kosta. 

Att batteriets kapacitet har antagits minskas på linjär basis vid beräkning av dess 

livslängder är inte helt enligt verkligheten. Degraderingshastigheten är troligtvis 

snarare olinjär och degraderingen är som störst i början på dess användning för att 

antagligen plana ut ju lägre SOH som nås. Detta kommer betyda att minskningen i 

möjliga besparingar kommer vara som störst de första åren men kommer sedan att 

hålla sig på en likartad nivå i slutet av batterisystemets livslängd. 

Det är viktigt att poängtera att modellen ger optimala värden baserad på historisk 

data. I verkliga fallet behöver batterisystemet vara designat så att det kan prediktera 

solinstrålning, fastighetens lastprofil och ta del av priser på el i förväg. Om 

batterisystemet designas efter att köras efter ett visst schema, exempelvis ladda 

under natt och ladda ur under dag, så fås inte nödvändigtvis det optimala värdet. 

Det är svårt att säga vad de flesta tillverkare använder för prediktionsmodeller i 

deras batterisystem men en seriös aktör har säkerligen avancerad mjukvara som tar 

all nödvändig indata i åtanke och optimerar därefter.  

6.2 Indata och systemspecifikationer 

Kåkenhus A1 har fått viss ”fabricerad” data de två första veckorna i april men 

skillnaden i förbrukning i fastigheterna vecka till vecka under en och samma 

månad är väldigt låg och effekten på den ekonomiska beräkningen är i det stora 

hela försumbar. Samma anslutningspunkt har också lasten påverkad av solpaneler 

på 36,4 kWp men vid jämförelse av de olika anslutningspunkternas lastkurvor så 

går det inte att se någon direkt trendskillnad förutom i juli månad då lastprofilen ser 

ut att procentuellt reduceras lite mer än för Kåkenhus B1 och Blasieholmen. 

Eventuellt skulle detta kunna ha påverkat hur toppeffekterna ser ut, exempelvis 

göra dem ”kortare” och därmed enklare att kapa av och det kan vara en förklaring 

till varför det var mer effektivt att kapa toppar på just Kåkenhus A1. 

Att gå över till ett elpris som varierar i enlighet med spotpriset kommer alltid 

innebära en viss risk för slutkunden. Denna risk är inte speciellt välkomnande om 

man som fastighetsbolag vill ha en klar överblick över sin elkostnadsbudget. Detta 

är också varför Humlegården utgår från ett mixavtal där man låst det mesta av sin 

totala elkonsumtion till fastpris på säsongsbasis. Att tillskansa sig värde från ett 

variabelt elpris som sätts av marknaden varje dag kommer nog inte att vara 

intressant av rena budgeteringsskäl. Däremot för de fastigheter som går under 

tidsdifferentierade nätabonnemang där priset skiftar mellan låg- och höglasttider 

kan det fortfarande vara intressant att tillskansa sig ett värde av ett varierande 

elpris. 

Batteriet som använts i analysen har varit Teslas batterisystem Powerwall 2. Om 

den jämförs med andra batteritillverkare på marknaden så är den överlägsen i både 

pris, rekommendationer vad gäller dess urladdningsdjup på 100 % och inkludering 

av strömriktare. Frågan är om batteriet verkligen presterar så bra som 

specifikationerna säger att den kan göra. Tesla verkar nämligen vara ensam 
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batteritillverkare som tillåter och rekommenderar 100 % urladdningsdjup men 

sedan så är Tesla också största aktören som tillhandahåller litium-jonbatterier för 

elbilar och elnätsapplikationer. Att de skulle ha en överlägsen batterikemi är inte 

otroligt. Om däremot deras batterikemi fungerar som alla andra typer av litium-jon 

batterier så borde det gå att begränsa urladdningsdjupet för att få ut en ännu längre 

livslängd än vad som är specificerat innan 80 % SOH. Detta kräver dock praktisk 

validering. Att utgå från vad tillverkaren garanterar vad gäller livslängd 

urladdningsdjup och antal cykler har varit ett måste då allt annat kommer att vara 

rena gissningar.  

Batterisystemet har ett relativt lågt C-värde. Endast 0,36 kW/kWh. Det gör dock 

inte speciellt mycket när nätbolaget beräknar effekttariffen som de gör idag för 

högsta kWh/h per månad och eftersom lastprofilen ser ut som den gör i 

kommersiella fastigheter. Det vill säga att den ser ungefär likadan ut varje vardag 

och varar många timmar. Om mätinstrument fanns tillgängligt för kortare intervall, 

exempelvis kvartsintervall, och nätbolaget skulle basera sina tariffer på dessa så 

skulle dock ett högre C-värde vara mycket viktigare. 

6.3 Resultatdiskussion 

 Elräkningen idag 6.3.1

Tabell 10 visar att alla fastigheter får billigast elräkning om de går under ett 

elabonnemang baserat på timpriser och nätabonnemanget L0,4S. Även en fastighet 

som Kåkenhus B1 vilket kan te sig lite underligt då Ellevio informerar på deras 

hemsida om att just detta abonnemang generellt är ett bättre val för fastigheter med 

medeleffekttoppar under 75 kW. Maxmedeleffekten för denna fastighet är knappt 

47 kW men ändå är L0,4S ett bättre finansiellt alternativ. Troligtvis beror det på att 

det trots allt är så att fastigheten har ett relativt högt och stabilt elbehov under 

höglasttider gentemot dess maximala effektbehov och lönsamheten försvinner av 

den mycket dyrare rörliga nätavgiften som L0,4L har gentemot L0,4S. 

 Reducera effekttoppar 6.3.2

Figur 19 visar att det är relativt små toppeffektsreduktioner som kan åstadkommas 

för större fastigheter i relation till deras behov. Anledningen är att effekttopparna 

beräknas med timmedelvärden och varar så länge. Egentligen är de momentana 

effekttopparna troligtvis högre om medelvärdet beräknas under kortare perioder, 

exempelvis en kvart, men det är inte dessa effekttoppar som nätbolagen baserar 

sina avgifter på i dagsläget och det är inte säkert att det ens finns mätutrustning på 

plats för den typen av mätning. Tills vidare så spelar detta inte någon roll för 

fastighetsbolagens elräkningar. Som Figur 20 visar kring frigörande av effekt, ett 

batteri gör störst nytta om batterisystemen placeras i fastigheter som har kortare 

och volatila effektinslag vilket troligtvis gör bostadsfastigheter till en bättre 

kandidat att placera batterier i eftersom lastprofilerna i dessa kommer se 

annorlunda ut jämfört med de kommersiella fastigheterna. Speciellt om dessa 

fastigheter också har solpaneler då mycket av produktionen sker under dagen när 

bostadsägaren vanligtvis inte är hemma under vardagarna 
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 Förluster minskar på möjliga besparingen 6.3.3

När strategin är fokuserad på att reducera effekttoppar och ta del av prisvariation 

fås ganska blygsamma besparingar vilket Figur 21 visade. Priset på effekt är helt 

enkelt inte är speciellt dyrt och prisvariabiliteten är inte speciellt hög. Det 

tillkommer också förluster vid uppladdning av batterisystemet pga. 

systemeffektiviteten och extra kWh måste då köpas in. För varje 10:e kWh som går 

in och ur batterisystemet förloras ca 1 kWh i värmeförluster. Fastighetsbolagen 

behöver alltså köpa in mer el för att reducera effektbehovet varje dag och detta äter 

upp delar av den vinst som kan fås av prisvariabiliteten och reduktion av 

effekttoppar. Som ett exempel, för Kåkenhus A1 med ett 84 kWh batteri under 

scenario ”Timbaserat L0,4S” behöver ca 2000 extra kWh per år köpas in jämfört 

med om batteriet inte fanns. Ett mer effektivt batterisystem för att undgå dessa 

förluster är det dock inte på tal om i dagsläget. Batterisystemet som valts i analysen 

har en av de högsta effektiviteterna på marknaden och litium-jonbatterier har 

överlag den högsta systemeffektiviteten av alla olika tillgängliga batteriteknologier. 

Vissa förluster vid konvertering av växelström till likström och vice versa är 

ofrånkomligt. Som Figur 20 visade så blir det också allt mindre effektivt att 

reducera effekttopparna ju mer kapning som vill åstadkommas. Detta leder till att 

ju större batterisystemet är desto mindre kostnadseffektivt blir det.  

 Batterilager och affärsmöjligheter 6.3.4

Det finns mycket osäkerheter kring IRR-beräkningarna. Många av de olika 

antagandena kan påverka den möjliga besparingen både positivt och negativt. 

Beräkningarna har exempelvis endast undersökt hur elräkningen ändras för första 

året och sedan antagit samma besparing för varje år. Allt eftersom batteriet cyklas 

kommer den att tappa kapacitet och därmed kommer batterisystemet inte kunna 

reducera toppeffekterna lika mycket vid slutet på batteriets livslängd. Däremot 

finns det anledning att tro att batteriet kan användas längre än den beräknade 

livstiderna, dock med mindre möjligheter att kapa effekttoppar och mindre 

besparingsmöjligheter från tidsdifferentierade priser. Som känslighetsanalysen 

visade så är det framförallt livslängden som påverkar hur hög avkastningen kan bli. 

Batterier kan alltså användas längre än vad industristandarden säger och har ett 

värde även vid slutet på dess livslängd. Vid en fullständig ekonomisk beräkning 

borde även andrahandsvärdet av batteriet tas i åtanke som ett restvärde. Det är dock 

svårt att säga hur länge dessa relativt nya typer av produkter kommer att hålla och 

vad dess andrahandsvärde skulle vara värt. Något år måste den ekonomiska 

kalkylen utgå vad gäller antalet kassaflöden och då har livslängden uppskattats i 

enlighet med den förväntade kapacitetsdegraderingen fram till 80 % SOH. Elpriser, 

nättariffer och andra saker som påverkar de möjliga besparingarna ändras med 

tiden men hur tarifferna kommer se ut om 10 år är svårt att förutspå. 

Något enkelt svar på om batterier i en fastighet är en god affär eller inte kommer 

inte att gå att svara på med ett svepande ja eller nej på grund av de olika 

förutsättningarna vad gäller lastprofil, prisstruktur, överproduktion av 

egenproducerad el och möjligheter till toppeffektsänkning. Vad gäller de 

undersökta kommersiella fastigheterna i dagsläget så är dock svaret nej. Det finns 
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inget av scenarierna som når upp till avkastningskravet på 8 %, inte ens med priset 

på batterier som förväntas vid 2030. Tarifferna är dessutom utformade på det vis att 

det inte finns något större incitament att flytta på sin elförbrukning till 

lågpristimmar på grund av att fastigheterna (med de undersökta batteristorlekarna) 

inte kan minska sin elräkning genom att gå under det tidsdifferentierade 

nätabonnemanget L0,4L, undantaget är Kåkenhus B1 men det är väldigt knappt. 

Placering av batteriet i rätt typ av fastighet kommer vara viktigast om det ska gå att 

svara ja på den frågan. Det visades, kanske lite oväntat, att avkastningen för en 

batteriinstallation i en fastighet med solpaneler blev lägre än i en fastighet utan 

solpaneler. Detta har uteslutande att göra med att batteriet inte kommer till sin fulla 

användning i kommersiella fastigheter med solpaneler då majoriteten av 

produktionen sker när fastigheten har sin faktiska effekttopp och det ”arbete” och 

därmed ”värde” ett batteri kan skapa med en effektsänkning istället sköts mestadels 

av solpanelerna. Istället för att ge ett mervärde så konkurrerar de två systemen 

alltså med varandra. Batterisystemet hade kunnat utföra mer värdefullt arbete på en 

fastighet med solpaneler där den huvudsakliga produktionen pågår under perioder 

toppeffekterna inte infaller eller där det finns ett högre produktionsöverskott.  

Större kommersiella fastigheter innebär att det är svårare att reducera effekttoppar, 

större batterisystem krävs och produktion från eventuella egna solpaneler kommer i 

princip alltid att användas för eget bruk under höglasttimmar även utan 

batterisystemet. Om småskaliga batterisystem placeras på fastigheter där 

effekttopparna varar under kortare perioder, det finns ett överskott av 

egenproduktion och fastigheten står under en tidsdifferentierad nättariff finns det 

ett mycket tydligare mervärde med ett batterisystem, vilket ”Best Case”-scenariot 

till viss del visade svar på. 

6.4 Slutsatser 

 Modellen som tagits fram lämpar sig väl för att visa på den ekonomiska 

potentialen ett batterilager kan medföra fastigheter med olika laster och 

prisbilder. Den kan enkelt utökas för att undersöka lönsamhet i fler 

scenarion och med fler prisstrukturer.  

 Affärsmöjligheter med batterier i kommersiella fastigheter är i dagsläget 

begränsad på den svenska marknaden pga. liten variabilitet i elpris, naturen 

av effekttopparna i fastigheterna, effektiviteten i batterisystemen och de inte 

alltför höga nättarifferna. Systemlivslängden påverkar också antalet möjliga 

inkomster.  

 Det saknas prisstrukturer på el och effekt som tydligt gynnar de som har 

möjlighet att flexibelt flytta på sitt el- och effektbehov till andra tider på 

dygnet. Inte ens med batteripriserna som spås för 2030 kommer batterilager 

nå upp till de avkastningskrav fastighetsbolagen har om prisstrukturerna på 

el och effekt fortsätter att se ut som de gör idag. I en framtid där 

batterisystemen har längre livstid, elpriserna är mer volatila och nätbolagen 

premierar flexibilitet, exempelvis genom införande av kapacitetseffektiva 
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avgifter eller endast erbjuda tidsdifferentierade nättariffer, finns det en 

större chans för att batterier kan vara en god affär.  

6.5 Utveckling av modell och vidare studier 

 Modellen kan justeras för att optimera för kortare tidsintervall samt justeras 

för ett flertal intäktsströmmar från olika stödtjänster om det skulle öppnas 

upp för möjligheter inom detta i framtiden. Exempel på prisstrukturer skulle 

då behövas.  

 Modellens målfunktion skulle också kunna utvecklas till att inkludera 

urladdningscykler som kostnader. Detta skulle per automatik göra att den 

tar i åtanke om prisvariabiliteten för el är för låg gentemot 

kapacitetsdegraderingen. Detta kräver dock att batteritillverkaren ger ut 

någon form av förväntat värde vad gäller batterisystemets 

kapacitetsdegradering beroende på cykler eller kumulativ urladdning.  

 Vidare undersökningar för andra batteritillverkare och andra aktörer som 

ägare av batterilager är av intresse. Exempelvis en undersökning kring 

flödesbatterier som kommer att bli mer vanligt inom en framtid när 

tekniken blir mogen och mer lättillgänglig på marknaden. Den framtagna 

matematiska modellen är ”teknikneutral” och så länge det rör sig om 

elektrokemiska batterier kan den appliceras med alla möjliga 

batteritillverkares specifikationer på fastigheter med olika lastprofiler med 

olika typer av egengenerering och tariffstrukturer för att undersöka 

lönsamheter. Det hade därför varit intressant att undersöka hur lönsamheten 

ser ut för just hus- och lägenhetsfastigheter då de har annorlunda 

prisstruktur och lastprofiler och med det försöka validera den tidigare 

svenska studien från Power Circle vad gäller effekttoppsreduktion och 

payback-tid. Modelleringsmetodiken i denna studie skiljer sig från deras. 

 Detta arbete har endast undersökt den ekonomiska vinning som kan fås med 

batterilager när fastighetsbolagen själva står som ägare av dem. Den 

samhällsekonomiska vinsten som batterilager potentiellt står för kan vara 

större i form av minskade investeringar i elnätet men en djupgående analys 

av detta ligger utanför arbetets avgränsningar. 
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