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Abstract 

The development of the modern society and the global continuously accelerating energy 

intensive way of living is putting stress on the climate. In order to achieve the UNs set of 

sustainability goals, including reduced emissions and more efficient use of energy, vigorous 

actions in the global energy system is required. To increase the share of clean and modern 

energy generation a larger quantity of solar and wind power is required. Due to weather 

dependency these resources generate intermittent electricity which will put new challenges on 

the grid.  

To facilitate the implementation of intermittent energy sources on the national grid and in 

smaller energy systems this report aims to investigate current prerequisites on integrating 

battery energy storage systems and intermittent resources to increase the share of clean energy 

sources in the power system. Current prerequisites are presented as the result of an extensive 

literature study where the electrical grid, promising battery technologies, financial incentives 

for battery energy storage and future potential is examined.  

A global commitment to increase the share of renewable energy sources using battery energy 

storage system in the global energy system is identified. Furthermore, battery energy storage 

systems are shown to have great potential in limiting the negative impact of intermittent 

energy sources on the electrical grid. This potential is currently being limited by existing 

political control means and the design of the electricity market such that small producers are 

benefitted by directly supplying the grid with excess electricity instead of using energy 

storage. With a growing share of intermittent power generation these limitations are expected 

to ease and battery energy storage systems in connection with power production becoming 

more profitable. 
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Sammanfattning 

Utveckling av det moderna samhället och den fortsatt accelererande energiintensiva tillvaro 

människan lever i sätter stor press på klimatet. För att nå de hållbarhetsmål FN satt upp som 

bland annat innebär minskade utsläpp och effektivare energianvändning krävs krafttag i det 

globala energisystemet. För att öka andelen modern och ren energi krävs att sol- och vindkraft 

prioriteras. Ett stort problem med dessa energikällor är dess intermittenta produktion vilken 

alstrar oregelbunden elektricitet och ställer nya krav på elnätet. 

För att underlätta implementering av förnybara energikällor på det nationella elnätet och i 

mindre energisystem undersöks i den här rapporten de förutsättningar som finns för att 

integrera batterienergilagringssystem i kombination med intermittenta energikällor. Rådande 

förutsättningar redogörs för i en omfattande litteraturundersökning där bland annat elnätets 

funktion, lovande batteriteknologier, ekonomiska incitament för batterienergilagring och 

framtidspotential undersöks.  

Ett globalt engagemang för att öka andelen förnybar energi med hjälp av batterienergilagring i 

det globala energisystemet identifieras. Vidare visas batterienergilagringssystem har stor 

potential att minimera den belastning intermittenta energikällor har på elnätet. Potentialen 

begränsas i nuläget av rådande politiska styrmedel och elmarknadens utformning då en 

småskalig elproducent idag gynnas av att direkt mata ut överskottsel på elnätet istället för att 

använda energilagring. Med en växande andel intermittent elproduktion förväntas minskade 

begränsningar och batterienergilagring kopplat till elproduktion bli mer lönsamt. 
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mellan produktion och konsumtion. I Sverige har Svenska kraftnät 
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1 Relevans 

I följande kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för rapporten och dess 

relevans i det globala samhället. 

1.1 Bakgrund och historisk utveckling 

Utvecklingen av det moderna samhället och den accelererande energiintensiva tillvaron har 

satt stor press på klimatet. Den globala användningen av elektricitet ökade med 61,7 % till 

2015 jämför med nivåer från 1970 (World Bank, 2014) och de globala utsläppen från 1970 

med 48 % (World Bank, 2012). 2016 stod generation av värme och elektricitet för 42 % av de 

totala utsläppen av (International Energy Agency, 2018) och det är därför av stor vikt att 

elproduktionskällor baserade på fossila bränslen byts ut. 

I det globala politiska samhället är problematiken och hanteringen av miljörelaterade frågor 

ett förhållandevis nytt ämne. Den första konferensen arrangerad av FN rörande miljöfrågor 

ägde rum 1972 i Stockholm och femton år senare publicerades den nu väletablerade 

definitionen av begreppet hållbar utveckling av Världskommissionen för miljö och 

utveckling. Kommissionen leddes vid tiden av den norske statsministern Gro Harlem 

Brundtland och refereras därför ofta till som Brundtlandkommissionen. Definitionen för 

hållbar utveckling som myntades lyder enligt 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

och utgörs av de tre stommarna ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet. (World Commission on Environment and Development, 1987) 

Under de senaste decennierna har förståelsen för klimatförändringarna och intresset att 

reducera dem ökat explosionsartat vilket framkallat åtskilliga reaktioner och ageranden. Dessa 

reaktioner har tagit uttryck i omfattande rapporter, internationella överenskommelser och 

civila engagemang. Framträdande är bland annat Parisavtalet, vars syfte är att inte överskrida 

en global medeltemperaturökning på 2 °C jämfört med början på industriella revolutionen, 

och utformningen av de Globala Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (Naturvårdsverket, 2017). 

Många länder har tydliga mål och aspirationer för tillväxt av elproduktion från förnybara 

energikällor som en del i arbetet mot hållbar utveckling. Det gäller även i Sverige där 

Regeringen 2016 tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades 

i Energiöverenskommelsen om den långsiktiga energipolitiken. I Energiöverenskommelsen 

finns ett mål att uppnå 100 % förnybar elproduktion innan år 2040 (Regeringskansliet, 2016). 

Den förnybara elproduktionen utgörs till stor del av intermittenta energikällor vilket innebär 

att produktionen varierar beroende på väderförhållanden. Exempel på intermittenta 

energikällor är sol och vind. En solcell genererar bara elektricitet när det är ljust på samma 

sätt som ett vindkraftverk bara kan generera elektricitet när det blåser. En lösning på 

problematiken med intermittent produktion är integrering av energilagring där 
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överskottsproduktion kan lagras till en tidpunkt då energin efterfrågas. Det är då möjligt att 

utjämna flödet av energi vilket innebär ökade möjligheter att nå målet med 100 % förnybar 

elproduktion. 

1.2 Globala överenskommelser  

I politiken och näringslivet finns ett antal globala överenskommelser och ramverk för 

involverade parter att förhålla sig till. Nedan presenteras kort utvalda delar från Agenda 2030 

som är utfärdad av FN med syfte att sträva mot hållbar utveckling och European Battery 

Alliance som arbetar för att utveckla batteriindustrin i Europa.  

1.2.1 Agenda 2030 

I arbetet för en global hållbar utveckling grundades i september 2015 Agenda 2030 av FN. 

Agenda 2030 är program i tre delar som fokuserar på samtliga element för hållbar utveckling - 

ekologisk, ekonomisk och social - med syfte att försäkra planeten och människorna på den 

med fred och välstånd idag och i framtiden. De Globala hållbarhetsmålen utgör en av de tre 

delarna och består sammanlagt av 17 mål som riktar sig mot de mest brådskande åtgärderna. 

En översikt av de globala hållbarhetsmålen presenteras i Figur 1. 

Denna rapport fokuserar på hur ett stabilt energisystem med mer förnybara energikällor kan 

uppnås vilket tydligast kan kopplas till mål nummer 7, Hållbar energi för alla och mål 13, 

Bekämpa klimatförändringarna. (UN, u.d.) 

 

Figur 1: De Globala hållbarhetsmålen. (Wikimedia commons, 2016) 

1.2.1.1 Delmål 7. Hållbar energi för alla 

Med bakgrund i att International Energy Agency, IEA, förutspår att energikonsumtionen till 

2040 kommer öka med 37 % och att 80 % av dagens energibehov försörjs av fossila 
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energikällor krävs rejäla insatser för en omställning av det globala energisystemet. En stor del 

av utsläppen av växthusgaser orsakade av människan har skett och sker i utvinnings, 

förvandlings- och förbränningsprocesser av fossila bränslen. För att reducera mängden utsläpp 

krävs därför en större andel förnybara energikällor. (Regeringskansliet, a, 2015) 

Genom att implementera energilagringsmöjligheter kan mängden stabil förnybar energi 

förväntas öka vilket innebär framsteg i framförallt delmål 7.1 Att säkerställa allmän tillgång 

till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster och delmål 7.2 Att öka 

andelen förnybar energi i den globala energimixen.  

1.2.1.2 Delmål 13. Bekämpa klimatförändringen 

Att bekämpa nuvarande och kommande klimatförändringar och dess konsekvenser är viktigt 

både för en hållbar utveckling och motverka fattigdom. Effekterna av klimatförändringar slår 

hårdast mot redan utsatta grupper. Befolkningsgrupper som lider av fattigdom har sämre 

förutsättningar att anpassa sig när klimatet förändras. (Regeringskansliet, b, 2015) 

Delmål 13.2, är att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell 

nivå, och delmål 13.3, Förbättra utbildning, medvetenhet och mänsklig och institutionell 

kapacitet vad gäller begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning, begränsning av 

klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. Det kan relateras till energilagring för 

intermittenta energisystem då en ökning av elproduktion från förnybar energi är en nyckel i 

arbetet för en begränsning av klimatförändringarna. 

1.2.2 European Battery Alliance 

Med bakgrund av den Europeiska Unionens (EU) mål att bli världsledande inom innovation, 

digitalisering och minskat användande av konventionella kolberoende tekniker grundades 

European Battery Alliance (EBA) i oktober 2017 av den nuvarande vice presidenten Maroš 

Šefčovič som en del av Europa Kommissionen. Initiativet grundar sig i den nödvändiga 

utvecklingen av ren energi och Europas behov att stärka sin position för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden för eldrivna fordon. Enligt EBA förväntas det minst krävas 

mellan 10 och 20 storskaliga batteriproducenter för att täcka bara det europeiska behovet.  

För att aktivt arbeta med denna problematik utformades en ekonomiskt cirkulär 

handlingsplan. Genom att kombinera bland annat forskning och innovation med uppdaterade 

reglementen och utvecklade handelsavtal är målet att göra Europa till en världsledande 

producent av hållbara batterier. Förbundet består av mer än 120 aktörer från flera olika 

industrier. Kombinationen av industriella och finansiella aktörer med projekt och 

sammansättningen av flera interregionala överenskommelser har projekt som Northvolt 

kunnat få finansiellt stöd. (European Commissions, u.d.) (European Commission, 2018) 

1.3 Northvolt 

2020 förväntas den första storskaliga fabriken för produktion av litiumjonbatterier (Li-ion 

batterier) av Northvolt vara uppförd i Skellefteå. Fabriken kommer producera batterier för 

användning i flera sektorer, bland annat för energilagring i elektriska fordon och i 
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kraftsystemet. Till 2020 beräknas en fjärdedel av fabriken vara färdigställd och produktionen 

förväntas uppgå till motsvarande 8 GWh energilagring per år. Efter fullständigt uppförande 

ska fabriken ha kapacitet att producera 32 GWh energilagring årligen (Northvolt, a, u.d.) 

(Northvolt, b, u.d.). Genom att skapa en batterifabrik med ett minimerat ekologiskt fotavtryck 

och med höga ambitioner för återvinning och återanvändning av sina produkter satsar 

Northvolt på att bli världens grönaste batteritillverkare för att stödja den nödvändiga 

övergången till ett koldioxidneutralt energisystem och samhälle (Northvolt, u.d.).  

Northvolt planeras för nuvarande att bestå av tre verksamheter, Northvolt Labs, Northvolt Ett 

och Northvolt Battery Systems. Northvolt Ett är fabriken för huvudsaklig och storskalig 

batteriproduktion belägen i Skellefteå och kommer bland annat tillverka celler, montera 

lagringssystemen och ha faciliteter för att hantera återvinning av tidigare batterier. Northvolt 

Labs ska bli huvudsaklig forsknings- och utvecklingsenhet för kvalitetskontroll av Li-ion 

batterier, demonstrationsfacilitet samt utveckling av industrialiseringsprocesser. 

Modultillverkning för batterierna ska ske i Gdansk, Polen. (Serneke, u.d.) (Northvolt, a, u.d.)  

Den intala uppskattningen var att det sammanslagna projektet skulle fodra kostnader på 

omkring 40 miljarder svenska kronor och förväntades finansieras av både privata bolag och 

statliga organisationer. I mitten av det tredje kvartalet 2018 offentliggjordes uppgifter om 

förväntade kostnadsminskningar på omkring 25 % (Bederoff, 2018). I början av 2019 hade 

Northvolt färdiga upphandlingar om finansiella resurser inkluderande bland annat 146 

miljoner kronor från Svenska Energimyndigheten, 10 miljoner euro från Skellefteå Kraft 

motsvarande cirka 103 miljoner kronor i nuvarande valutakurs och ett lån från European 

Investment Bank (EIB) på 52,5 miljoner euro motsvarande ungefär 541,2 miljoner kronor. 

(Northvolt, a, 2018) (Northvolt, b, 2018) (Northvolt, c, u.d.)  



 

5 

 

2 Syfte, mål och metod 

I följande kapitel presenteras arbetsprocess och syfte med projektet. 

2.1 Syfte 

Projektets syfte är att undersöka den roll batterienergilagringssystem kan spela för integrering 

av intermittenta energikällor på elnätet. Rapporten ska belysa problematik som uppkommer 

vid en ökning av distribuerad intermittent elproduktion med fokus på solceller, både tekniskt 

och ekonomiskt, samt på vilket sätt det kan hanteras av energilagring i batterier. 

2.2 Mål 

De mål som sattes upp innan projektet påbörjades följer som  

- Undersöka den påverkan en ökad integrering av intermittenta energikällor har på det 

svenska elnätet. 

- Klarlägga vilken problematik kopplad till integreringen av intermittenta energikällor 

på elnätet batterienergilagring kan hantera.  

- Redogöra för hur energilagringssystem kopplat till småskaliga solcellssystem kan se ut 

för mikroproducenter samt presentera dess förutsättningar. 

2.3 Metod och avgränsningar 

Arbetet är utfört som en litteraturstudie där artiklar, vetenskapliga rapporter, 

myndighetsrekommendationer och undersökningar kopplat till integrering av 

batterienergilagringssystem med intermittenta energikällor har granskats. Resultatet har 

kritiskt undersökts och jämförts med annat relevant material innan det presenterats i 

rapporten.  

För sökning av vetenskapliga rapporter, artiklar och undersökningar har främst databasen 

sciencedirect.com använts och primära sökord har utformats efter följande referensfraser  

Integration of energy storage intermittent energy sources 

Energy storage systems 

Battery technologies 

 

För sökning av myndighetsrapporter, subventioner och globala överenskommelser har 

nationella myndighetssidor använts som utgångspunkt. 
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Begränsningarna är konstruerade för att ge projektet ökad relevans och följer enligt 

- Huvudsakligen fokus på det svenska elnätet. 

- Betraktade system är valda för att ge en representativ bild av verkligheten. 

- Vid undersökningen av intermittenta energikällors påverkan på elnätet har specifikt 

småskaliga solcellssystem granskats. 

  



 

7 

 

3 Det svenska kraftsystemet 

Det svenska kraftsystemet började växa fram under första världskriget omkring ett antal 

vattenkraftanläggningar i Porjus i Norrland, Älvkarleby och Motala i Svealand och 

Trollhättan i Götaland. Utvecklingen fortsatte med konstruktion av kolkraftverk i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Västerås. Vid andra världskriget lades sedan ett omfattande förslag om 

att exploatera de nordliga älvarna fram. För att överföra denna kraft till mellersta och södra 

Sverige, där mycket av den tunga industrin låg konstruerades ett transmissionsnät med 

spänningsnivå på 220 kV. Idag är detta transmissionsnät välutvecklat med nominala 

spänningar på 220 eller 440 kV. (Söder & Amelin, 2011) 

Transmissionsnätets huvudsakliga uppgift är att transmittera den producerade elektriciteten 

till de lastområden där konsumenterna finns. Ett kraftverk kan ha en installerad kapacitet på 

tusentals megawatt, exempelvis kärnkraftverket Forsmark 3 med en nettoeffekt på 1 167 MW 

(Vattenfall, 2016), medan en vanlig konsument har ett effektbehov i kW-storleken. Storleken 

på en producent skiljer sig ofta kraftigt från storleken av en godtycklig konsument. Det 

innebär att elnätets sammansättning karaktäriseras av att produktionen sker på ett färre antal 

platser medan konsumtionen är utspridd över hela landet. (Söder & Amelin, 2011) 

Ett kraftsystem består av produktionskällor som via kraftledningar och transformatorer 

överför elektrisk effekt till slutkonsumenter. Det svenska kraftsystemet är uppbyggt av olika 

delar enligt en hierarkisk struktur efter spänningsnivå vilka presenteras i Figur 2. På högst 

nivå är tranmissionsnätet, även kallat stamnätet, där de huvudsakliga produktionskällorna 

sammankopplas och den elektriska energin transmitteras till olika lastområden. För att uppnå 

en hög effektivitet ska transmissionsnätet möjliggöra optimering av elproduktionen i Sverige 

men även stödja elhandel mellan länder. Av den anledningen har det svenska 

transmissionsnätet 16 sammankopplingar med andra länder. Vidare ska transmissionsätet 

även kunna hantera störningar som exempelvis stormar, frånkoppling av kraftledningar eller 

produktionsstopp i kraftverk utan att funktionen stoppas. (Söder & Amelin, 2011) 
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Figur 2: Överblick över spänningsnivåer i det svenska elnätet 

I Sverige ägs och förvaltas transmissionsnätet och de internationella länkarna av det statliga 

affärsverket Svenska kraftnät. Det innefattar alla 400 kV ledningar, alla transformatorer 

mellan 220 och 400 kV samt en stor del av 220 kV-nätet. Svenska kraftnät har i det svenska 

kraftsystemet rollen som systemoperatör vilket i grunden innebär ett ansvar för att 

upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion av elektrisk kraft. Att balans hela tiden 

upprätthålls är viktigt för att undvika frekvensvariationer. Svenska kraftnäts kontinuerliga 

verksamhet styrs av regeringen genom årliga regleringsbrev. (Regeringen, 2018) 

Nästa nivå i kraftsystemet är sub-transmissionsnätet, även kallat regionnät, där den nominala 

spänningen understiger 220 kV. Detta nät uppfyller ungefär samma roll som 

transmissionsnätet men för de olika lastregionerna med huvudsaklig funktion att överföra 

elektrisk kraft mellan stamnätet och distributionsnäten. Mängden energi och distansen denna 

energi ska överföras är påtagligt lägre än i transmissionsnätet vilket medför att spänningen 

kan vara lägre. Den lägsta nivån i kraftsystemet är distributionsnätet där huvudspänningen är 

400 V. Distributionsnäten överför slutligen den elektriska effekten från regionnäten till 

slutkonsumenterna. (Söder & Amelin, 2011) 
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3.1  Elförsörjning 

I kraftsystem krävs att konsumentens energibehov över tid möts av likvärdig produktion. 

Därför råder en långsiktig energibalans där elproduktion planeras utefter förväntad 

konsumtion. Hur denna balans ser ut varierar mellan olika länder beroende på det specifika 

landets naturresurser och politiska landskap. Vidare förekommer även internationell handel 

både med råvaror som kärnbränsle men också med elektriciteten i sig när det är önskvärt.  

Traditionellt har det svenska energibehovet i huvudsak försörjts av kärnkraft, vattenkraft och 

kraftvärme. Kärnkraft och kraftvärme benämns som baskrafter med en någorlunda konstant 

produktionsnivå medan vattenkraften fungerar som reglerkraft eftersom det momentana 

effektuttaget kan varieras. De senaste åren har vindkraft vuxit till en mer framträdande roll. 

Totalt sett uppgick elproduktionen från vindkraft 2015 till 16 TWh, vilket motsvarade ungefär 

10  % av Sveriges sammanlagda elproduktion (Energimyndigheten, a, 2017). Vattenkraftens 

totala årsproduktion varierar med tillrinningen från regn och snösmältning samt vilken mängd 

vatten som lagrats från tidigare år. Tillrinningen beror av naturliga faktorer men normal 

produktion av vattenkraft mäts i Sverige till 65,5 TWh baserat på data från 1960–2010 

(Svensk Energi AB, 2012). Samtidigt uppgår lagringskapaciteten i de svenska 

vattenkraftmagasinen till 33 TWh, motsvarande 50 % av svensk årsproduktion (Svensk 

Energi AB, 2012). Dess stora andel lagringskapacitet tillsammans med vattenkrafts snabba 

responstid innebär att vattenkraft fungerar väl som reglerkraft i Sverige.  

Reglerkraft syftar till kraft som kan justeras kontinuerligt för att upprätthålla balans i 

kraftsystemet med en tidsram på timme till dygn. Vattenkraftverk är mycket flexibla och kan 

vid behov förändra sin produktion inom 5 – 10 minuter. Svarstiden begränsas något i älvar där 

flera kraftverk placerats i serie då en viss tid krävs för vatten från ett kraftverk att nå fram till 

nästa i samma älv. Produktionens flexibilitet i kombination med möjligheten till energilagring 

i vattenmagasin innebär att den reglerbara vattenkraften varit en nyckel och framgångsfaktor 

för den svenska energibalansen. (Söder, 2013)  

 
Figur 3: Presentation av Sveriges elproduktion i TWh 2017. (SCB, u.d.) 
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3.2 Effektbalans 

Det finns en fysikalisk begränsning som innebär att det är omöjligt att konsumera elektrisk 

energi i ett kraftsystem utan att ögonblickligen producera samma mängd. Det beror på att 

elektricitet transmitteras med ljusets hastighet genom elnätet. Utöver energibalansen som 

råder över tid innebär det att även en momentan balans, en effektbalans, definitionsmässigt 

måste gälla. Några av det svenska kraftsystemets metoder för effektbalansering beskrivs i 

följande avsnitt. 

3.2.1 Balansansvar 

Systemoperatören i ett kraftsystem har ett så kallat systemansvar. I Sverige har Svenska 

kraftnät systemansvar och ansvarar därför för effektbalansen. För att lyckas med det fördelas 

ansvaret ut på balansansvariga företag. Elleverantör är ofta också balansansvarig. 

Elleverantörer regleras av ellagen som kräver att de alltid måste förse nätet med lika mycket 

el som de säljer vilket i praktiken innebär balansansvar. Alternativt kan elleverantörer överlåta 

balansansvaret på en annan aktör. Den som åtar sig ansvaret blir då balansansvarig aktör och 

tecknar ett avtal med Svenska kraftnät. Avtalet fastställer tekniska detaljer för balansansvaret.  

Både produktion och konsumtion av el är väldigt svår att förutse. Det är därför ovanligt att 

balansansvarig aktör lyckas upprätthålla perfekt balans för varje minut på dygnet. Vid obalans 

handlar svenska kraftnät med el för att uppnå balans. Balansansvariga aktör blir då enligt avtal 

ersättningsskyldig vad det kostat Svenska kraftnät åtgärda obalansen. (SVK, a, 2016) 

3.2.2 Elhandel 

Utöver den fysiska leveransen av el genom transmissions- och distributionsnät sker det också 

parallellt en finansiell handel. I Sverige sker den genom elbörsen Nord Pool där elproducenter 

säljer sin produktion och elleverantörer eller balansansvariga aktörer kan köpa el för att sedan 

sälja vidare till sina kunder. Elleverantörerna säljer sedan elen till sina kunder. Handeln sker 

dagen före leverans genom Nord Pools spotmarknad som timme för timme bestämmer 

elpriset. En viss handel kan även ske direkt mellan elproducenter och elhandelsföretag. (SVK, 

b, 2016) 

3.2.3 Frekvensreglering 

I traditionella kraftverk som exempelvis vattenkraftverk, kärnkraftverk och kraftvärmeverk 

används synkronmaskiner som generatorer. Dessa är sammankopplade med turbinen vars 

rotation drivs av kraftverket. Rotationen innebär att kinetisk energi lagras i turbinens 

svängmassa vilken i praktiken fungerar som kortsiktig energilagring. I ett nationellt 

kraftsystem innebär det stora antalet kraftverk att en signifikant mängd energi är momentant 

lagrad som svängmassa. En förändring av rotationshastigheten kräver därför ett tillskott eller 

uttag av energi. 

Synkronmaskiners konstruktion innebär att den genererade elens frekvens är linjärt beroende 

turbinens rotationshastighet. Det innebär att om kravet på produktion i ett kraftsystem 

plötsligt ökar kan effektskillnaden som uppstår täckas genom att svängmassan i systemets 
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generatorer bromsas. Elproduktionen i ett system höjs alltså kortsiktigt när frekvensen i 

systemet sänks. Den funktionen kallas frekvensreglering. En elektrisk frekvens som skiljer sig 

avsevärt från den nominella frekvensen 50 Hz är mycket skadligt. Elektronik i kraftsystemet 

och komponenter i kraftverk kan allvarligt skadas vid stora frekvensvariationer och 

frekvensregleringen begränsas därför. 

Beroendet mellan frekvensförändring och effektuttag är direkt kopplat till kraftsystemets 

svängmassa. Ett kraftsystem med mycket svängmassa har stor tröghet och frekvensen 

förändras mindre för ett givet effektuttag jämfört med ett kraftsystem med mindre 

svängmassa. Vindkraftverk och solcellers har inte en svängmassa som kan nyttjas på samma 

sätt. En hög andel intermittenta energikällor innebär därför att kraftsystemets tröghet 

försämras. (Söder, 2013) 

3.2.4 Effektreserven 

Under mycket kalla vinterdagar kan det inträffa situationer där den traditionella reglerkraften 

inte räcker till och prognosen för elförbrukningen överstiger den tillgängliga produktionen 

trots system som frekvensregleringen. För att hantera dessa effekttoppar har Sverige infört ett 

system som kallas effektreserven. Det finns två sätt att bidra till detta system. Antingen kan en 

producent med oanvända kraftanläggningar erbjuda att börja producera i dessa. Det kan vara 

eftertraktat då exempelvis kraftanläggningen ligger nere på grund av att den inte är lönsam för 

den aktuella timmen. Alternativt kan också elkonsumenter erbjuda att tillfälligt dra ner på sin 

förbrukning. En industri med reservgeneratorer kan exempelvis börja använda dessa och på så 

vis minska sin konsumtion från elnätet.  

Svenska kraftnät ersätter sedan aktören för varje enskild timme som denna förbrukningsreserv 

finns tillgänglig. För att en resurs ska kunna erbjudas krävs att den är tillgänglig 24 timmar 

om dygnet och att den ska ha 95 % tillgänglighet, 5 % kan alltså vara otillgängligt utan 

anledning. Vidare krävs för att en aktör ska delta genom att erbjuda minskad förbrukning att 

ägaren till anläggningen kontinuerligt lämnar uppregleringsbud på reglermarknaden för de 

timmar den aktuella resursen är tillgänglig. Detsamma gäller för aktörer som erbjuder extra 

produktionsresurser. Dessa produktionsresurser ska inte redan användas som reservkraft för 

annan elkraftsproduktion eller som störningsreserv i ett distributionsnät. Totalt sett kan 

Svenska kraftnät inför en kall vinter upphandla 1 750 MW extra effektkapacitet. (SVK, 2019) 

3.3  Effektkvalitet 

Effektkvalitet är ett utbrett begrepp vilket är utformat för att efter olika kriterier bedöma 

kvaliteten på elektricitet som transmitterats genom elnätet till slutkonsumenter. Begreppet 

summeras av Eurelectric i ”Power Quality in European Electricity Supply Networks” där det 

delas upp I två huvudaspekter; Spänningskvalitet och strömtillförlitlighet. Spänningskvalitet 

syftar till hur väl spänning håller sig inom specificerade intervall medan strömtillförlitlighet 

kan summeras som ett mått på hur tillförlitlig en kontinuerlig försörjning av elektricitet är. 

Övergripande ansvar för effektkvaliteten i ett givet system ligger på nätägaren. Konsumenter 
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fordras samtidigt att minimera sitt negativa inflytande på effektkvaliteten (Baumier, et al., 

2002). Några vanliga störningar av effektkvalitet presenteras i följande avsnitt. 

3.3.1 Övertoner 

Övertoner är spänningar och strömmar med en frekvens som är en multipel av 

grundfrekvensen i systemet. I Sverige är grundfrekvensen 50 Hz. Transmissionsnätet är i ett 

kraftsystem naturligt passivt och bidrar sällan till övertoner. Källan till övertoner i nätet är 

istället mestadels olinjära laster där relationen mellan spänning och ström inte är konstant 

över tid en och därför förvränger sinusformen på elektriciteten. Sådana egenskaper finns ofta i 

exempelvis industriell effektelektronik och varvtalsregulatorer men också i hemelektronik 

med halvledare som exempelvis datorer. Övertoner är ett problem då de ökar förlusterna i ett 

kraftsystem och minskar livslängden på elektronik. (Baumier, et al., 2002) 

3.3.2 Spänningsvariationer och flimmer 

Spänningen i ett elnät varierar kontinuerligt i samband med att laster eller produktion växlas 

på och av. Dessa variationer kan vara snabba eller långsamma och med skiftande amplitud 

beroende på om det exempelvis är en förväntad progressiv förändring av den totala 

effektbalansen eller ett abrupt skifte av en stor last. Snabba periodiska variationer av spänning 

kan ge upphov till flimmer. Flimmer kan iakttas som lätt blinkande ljus i glödlampor och 

beror på snabba lastvariationer. Vanliga sådana variationer kan exempelvis vara storskaliga 

kopieringsmaskiner, röntgenmaskiner eller olika former av laser. (Baumier, et al., 2002) 

3.3.3 Spänningsfall 

Spänningsfall definieras som ett tillfälle då spänningen faller under 90 % av den nominella 

spänningen under en period längre än 10 millisekunder och kortare än 90 sekunder. 

Amplituden på ett givet spänningsfall är skillnaden mellan spänningen under fallet och den 

nominella spänningen. Orsaken till ett spänningsfall varierar men ofta föreligger ett eller fler 

elektriska fel antingen i transmissionen eller hos konsumenten. Dessa fel kan exempelvis bero 

på kortslutningar i elnätet eller kapade ledningar i samband med oväder. Faller spänningen till 

noll under den definierade tidsperioden uppstår strömavbrott vilket kan leda till kraftiga 

konsekvenser, exempelvis skadad utrustning. En stark infrastruktur och modern utrustning är 

avgörande i arbetet för att minimera förekomsten och till vilken utsträckning avbrott sker. 

(Baumier, et al., 2002) 

3.3.4 Överström 

För hög strömstyrka eller överström innebär att strömstyrkan är högre än vad en ledning är 

dimensionerad för. Överström är främst ett problem i distributionsnät där nätägare inte har 

samma möjlighet att bygga parallella ledningar som på transmissionsnivå. Det innebär att ett 

elnäts kapacitet begränsas av ledningarnas termiska kapacitet. Hög strömstyrka benämns som 

bristande effektkvalitet men innebär i begränsande fall även problem med kablar och 

komponenter som överhettas och förstörs. 
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3.3.5 Asymmetri 

De flesta konventionella kraftsystem, det svenska inkluderat, använder trefasig växelström. I 

trefasig växelström sker transmissionen i tre faser där tre sinusformiga växelspänningar med 

samma amplitud fasförskjuts 120° från varandra. Fasförskjutningen bör bibehållas konstant 

för att systemet ska fungera optimalt. I verkliga system är förekommer sällan en perfekt 

konstant förskjutning utan ofta finns en viss avvikelse vilket i praktiken innebär att 

amplituden av huvudspänningen i de olika faserna skiljer sig. Det definieras som asymmetrisk 

spänning där magnituden av olikheten kan variera.  

Anledningen till att en asymmetri uppstår kan vara på produktions- eller konsumtionssidan 

men är vanligen en obalanserad last. I lågspänningsnät (distributionsnät) kopplas laster ofta på 

en enskild fas men fördelas totalt sett jämnt över de tre faserna. Om lasternas storlek sedan 

skiljer sig från den förväntade kan det innebära att spänningen blir asymmetrisk. Asymmetri 

kan även uppkomma i nät med högre spänning genom exempelvis stora enfasiga laster som 

elektrifiering av järnväg eller induktionsugnar. Effektkvaliteten försämras av asymmetri då 

det leder till ett försämrat effektuttag och en ökning av övertoner vilket även kan leda till att 

elektronik skadas.  (Baumier, et al., 2002) 

3.3.6 Effektfaktor 

Spänning och ström illustreras matematiskt som sinusvågor. Effekt beräknas genom att 

multiplicera spänning och ström. Effektfaktor (p.f.) är sedan ett mått på vinkelförskjutningen 

mellan spänning och ström enligt  

𝑝. 𝑓. =
𝑃

𝑆
= 𝑐𝑜𝑠𝜃    (5.4) 

där P är aktiv effekt (W), S är skenbar effekt (VA) och ϴ är vinkelskillnaden mellan 

vågformen på spänningen och strömmen i en given fas. Utöver aktiv och skenbar effekt finns 

reaktiv effekt Q (Var), dessa presenteras i Figur 4.  

 
Figur 4: Effektriangel. 

Effektfaktorn betraktas som en indikator på kraftsystemets hälsa och effektivitet. Den är 

kontinuerligt varierande mellan 0 och 1 och är antingen kapacitiv eller induktiv. Elektronik 

med en induktiv effektfaktor absorberar reaktiv effekt medan en kapacitiv effektfaktor innebär 

att den genererar reaktiv effekt. En effektfaktor nära 1 innebär att spänning och ström är i fas 
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och ren aktiv effekt transmitteras. Aktiv effekt är vad som utför det fysiska arbetet i elektriska 

maskiner. Vissa elektriska maskiner som transformatorer och generatorer kräver däremot 

också i sin funktion att magnetfält induceras. Det görs av reaktiv effekt samtidigt som lokal 

spänning i ett kraftsystem är nära relaterad till det reaktiva effektflödet. En viss nivå av 

reaktiv effekt är därför önskvärd. 

Reaktiv effekt lagras och frigörs också av naturliga induktanser och kapacitanser i ett system 

som kraftledningar. Det kan inte styras utan sker automatiskt när effekt transmitteras. För att 

hantera naturliga induktanser och kapacitansers påverkan på kraftsystem och hålla en 

önskvärd effektfaktor kan kompenserande elektronik användas. Det kan exempelvis vara 

shuntkondensatorer eller olika typer av effektelektronik kopplat till en kraftkälla. 

Skenbar effekt är värdet som representerar den totala effekten som ett system kräver. Den 

mäts is VA och är det värde som används för dimensionering av transformatorer, 

transmissionskablar och annan utrustning. Värdet visar alltså hur mycket plats den 

transmitterade effekten kräver i ledningar. En effektfaktor nära 1 innebär därför lägre förluster 

i transmissionssystemet. (Energy Consultants Inc, u.d.) 

3.4 Intermittenta energikällor 

Intermittenta energikällor som vindkraft och solkraft har flera säregna egenskaper till skillnad 

mot konventionella energikällor. Det påverkar deras inverkan på kraftsystemet. Dessa 

teknologiers egenskaper och roll i det svenska kraftsystemet beskrivs grundläggande i 

följande avsnitt. Syftet är att ge läsaren en bild av vilka potentiella utmaningar en ökande 

andel vind-och solkraft i energimixen kan innebära. 

3.4.1 Vindkraft 

Funktionen i ett vindkraftverk är att konvertera kinetisk energi i vinden till elektrisk energi. 

En typisk vindkraftturbin består av en rotor, ett maskinhus, ett torn och ett fundament. Rotorn 

har ett antal rotorblad som sitter kopplade till ett nav. Rotorvingarna fångar upp vinden och 

tillsammans med rådande vindförhållanden bestämmer hur mycket effekt verket kan generera. 

Maskinhuset är den del som syns högst upp på tornet där mekanisk energi konverteras till 

elektricitet. Det innebär att maskinhuset innefattar en generator och effektelektronik. 

Vindkraftturbinens storlek och design varierar baserat på dess uteffekt från kilowatt till flera 

megawatt. Av all vind som passerar genom rotorn kan enligt Betz lag en optimal design 

maximalt utvinna 59 % den kinetiska energin i vinden (Ragheb & M. Ragheb, u.d.). 

Uteffekten från ett vindkraftverk är proportionell mot vindhastigheten i kubik. En relativt liten 

ökning av vindhastighet innebär alltså en signifikant ökning av uteffekt. Vindhastigheter är 

svåra att förutse och starkt korrelerade med omgivande geografiska områden. Stora 

vindkraftparker kan därför bringa snabba variationer i effekt som systemoperatören i elnätet 

behöver hantera. Det nationella svenska kraftsystemet är däremot komplext med en mängd 

energikällor och kan därför hantera en viss osäkerhet i produktion. 
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Traditionellt har Sverige inte haft en stor andel vindkraft i energimixen. Genom politiska 

ansträngningar och teknikens utveckling har det börjat förändras. Det senaste decenniet har en 

markant ökning av elproduktionen från vindkraft kunnat iakttas vilken presenteras i Figur 5. 

Specifikt har elproduktionen från vindkraft i Sverige sedan 2007 ökat med drygt 700 % (SCB, 

2018) och 2015 uppgick produktionen till totalt 16 terawattimmar (TWh) 

(Energimyndigheten, a, 2017). Trenden med växande andel vindkraft förväntas enligt Svensk 

Vindenergi fortsätta och för att nå riksdagens mål att till 2040 nå nettoutsläpp av växthusgaser 

vara viktig. Svensk Vindenergi menar att det finns potential att 90 % av Sveriges elproduktion 

2040 härrör från vind- och vattenkraft. Om vattenkraftsproduktionen hålls konstant innebär 

det en total installerad effekt om 70 TWh/år vindkraft krävs vars utveckling betraktas som 

möjlig (Svensk Vindenergi, 2018). 

 

Figur 5: Vindkraftsproduktion 2000 – 2018 (Svensk Vindenergi, 2018). 

3.4.2 Solkraft 

En klassisk solpanel bygger på en halvledardiodteknik där solinstrålningen omvandlas till 

elektrisk energi i en fotovoltaisk cell. Halvledarna är ofta gjorda av kisel. När de fångar upp 

solinstrålning uppstår en elektrisk ström som i sin tur ger upphov till en elektrisk spänning 

mellan cellens fram- och baksida. Denna spänning är väldigt låg varför cellerna i de flesta 

moduler seriekopplas. Den slutliga spänningen skalas alltså av antalet celler som kopplas i 

serie. För att energin sedan ska matas ut på nätet krävs en växelriktare som omvandlar 

likströmmen till växelström och en transformator för att anpassa spänningen. 

Eftersom elektronerna exciteras av solinstrålningen är spänningen i solceller direkt 

proportionerlig mot den lokala förekomsten av solljus. I verkliga system förekommer förluster 

samtidigt som tekniken också har en fysisk begränsning. Den teoretiskt maximala 

verkningsgraden för energiomvandling i kiselbaserade celler är 30 %. I laboratoriemiljö har 
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verkningsgrader på runt 25 % kunnat uppmätas i välkonstruerade system. På grund av 

orenheter i materialet och andra förluster i systemet är verkningsgraden i kommersiella 

system vanligen närmare 15 %. (A. Green, et al., 2018)  

Likt spänningen i solcellerna är också uteffekten från ett solcellssystem direkt proportionerlig 

mot det solljus som fångas upp av systemet. Ett solcellssystems inverkan på kraftsystemet 

följer därför solstrålningens dagliga variation med en effekttopp mitt på dagen när solen står 

som högst. Vidare orsakar passerande moln avvikelser vilket innebär att den reella uteffekten 

kommer ha en osäkerhetsfaktor som inte går att fullständigt förutse. Ytterligare en 

betydelsefull egenskap i solcellssystem är att de i Sverige främst installeras paneler på 

befintliga byggnader som exempelvis villaägare, bostadsrättsföreningar och lantbrukare 

(Energimyndigheten, 2016). Dessa kopplas upp på lokala distributionsnät som ursprungligen 

är konstruerade för ett enkelriktat effektflöde. En hög andel elproduktion från solceller kan 

därför ha en signifikant negativ påverkan på effektkvaliteten, vilket i sin tur kan leda till 

kostsamma investeringar i nätförstärkningar (Axelsson, et al., 2017) 

I dagsläget är integrationen av solcellsproducerad el i det svenska kraftsystemet fortfarande 

förhållandevis liten. Under 2015 uppgick produktionen från solkraft till 104 MW vilket 

motsvarar 0,06 % av den totala produktionen i Sverige men marknaden för solceller och dess 

elproduktion förväntas växa. 2015 uppgick kapaciteten för solceller till 97 GWh vilket är en 

ökning på mer än 100 % mot det föreliggande år (Energimyndigheten, a, 2017). Över landet 

varierar solinstrålningen men den totala medelinstrålningen uppgår till ungefär 1 000 kWh/m2 

och år. En förutspådd ökning till 5 – 15 TWh/år fram till 2050 framgår i flera utredningar och 

beroende på strukturen av energisystemet finns scenarier som uppskattar en total produktion 

upp till 20 – 30 TWh/år. En sådan utveckling är politiskt driven och för att uppnå den har 

svenska Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2016) tagit fram en strategi på uppdrag av 

Regeringen som består av tre faser och två nedslagsår och illustreras i Figur 6. 

Fas 1 sträcker sig till första nedslagsåret 2022 och fokuserar på att etablera en plattform och 

marknad för fortsatta investeringar och etablering av solceller på den svenska marknaden. Till 

första nedslagsåret 2022 ska den administration och infrastruktur, de regelverk och de 

stödsystem som krävs för att främja installationen av solceller vara på plats. Fas 2 

karaktäriseras av en expansion av solcellsproducerad el i energisystemet och förberedelser för 

att i fas 3 se en hållbar självförsörjande solelmarknad. Eventuella hinder som begränsar den 

fortsatta installationen av solceller ska också vara identifierade och åtgärder för att tillåta 

produktionen av solel att samverka med andra intressen ska ha genomförts. Till 2040 
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estimeras dessa åtgärder möjliggöra en installerad kapacitet på 7 till 14 TWh/år. 

  
Figur 6: Flödesschema integrering av solel. (Energimyndigheten, 2016). 

Investeringar i ny teknik och integrering av energilagring förväntas driva implementationen 

men avgörande för utvecklingen är innovativa affärsmodeller. Arbete genomfört av 

Energimyndigheten har visat att bland det administrativa arbete och de applicerade styrmedel 

som finns identifieras ett flertal överlapp och incitament som drar åt olika håll. Bland annat 

främjar investeringsstödet installationen av solceller medan skatt på egenproducerad el 

hindrar. För att involvera samhället i en övergång av energisystemet anses mindre producenter 

som villaägare och lantbrukare vara viktiga aktörer. Revideringsförslag av stödinsatser riktar 

sig därför till dessa små och medelstora anläggningar. (Energimyndigheten, 2016) 
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4 Batteriteknologier 

En lösning på de tidigare presenterade problem som finns med intermittent produktion av 

elektricitet är att lagra den energi som inte konsumeras vid produktionstillfället. Genom att 

lagra den energi som inte efterfrågas möjliggörs det istället för konsumtion eller att den 

distribueras när efterfrågan ökar. Då kan elproduktion från intermittenta energikällor bättre 

anpassas till efterfrågan och handel av elektricitet istället ske vid mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Ett batteri kan lagra elektrisk energi genom att energin lagras i kemisk form för att sedan åter 

konverteras till elektricitet. Det finns en stor variation av olika batterimodeller och sträcker 

sig från den klassiska blyackumulatorn till mer moderna innovationer som Li-ion batteriet. 

Alla batterier består av en eller flera celler där varje cell fungerar som en enskild komponent 

men utgörs av tre huvudkomponenter bestående av två elektroder och en elektrolyt. 

Elektroderna består av en anod och en katod vilka ofta utgörs av olika metaller som skiljs åt 

av en elektrolyt vilken flyttar elektrisk laddning mellan anoden och katoden. Den här delen av 

rapporten ämnar presentera några av de batteriteknologier som uppskattas ha potential att 

spela en stor roll i framtida lagring av energi på elnätet. (IEC & Dittrich, 2014) 

4.1 Blyackumulator 

Blyackumulatorer är den mest mogna batteriteknologin för elektrokemisk energilagring och 

förekommer i två olika utföranden, antingen som ventilerad eller som sluten. Cellen är 

konstruerad av två blylegerade elektroder och använder svavelsyra som elektrolyt. Nominell 

spänning är 2 V med en effektivitet som uppgår till 75 – 85 %. 

Ventilerade blybatterier används för korta urladdningar i effektkvalitetsapplikationer med en 

kort livslängd på cirka 1000 cykler motsvarande 3 – 7 år. En variant av det ventilerade 

batteriet är det stationära blybatteriet som i stor skala används som reservkraft eller i 

telekommunikationssystem. Dessa batterier kan nå en livslängd på 30 år. Slutna blybatterier 

används där kontinuerlig krafttillförsel krävs och har en kort livslängd på 5 – 10 år på grund 

av temperaturkänslighet och att de lätt korroderar. Optimal opererar batteriet i en miljö om 

25°C och varierande temperaturer kan leda till explosion. Blybatterier innehåller mycket 

toxiner vilket innebär betydande miljöpåverkan och säkerhetsrisker vid hantering (Carnegie, 

et al., 2013) 

Trots mycket gifter är blybatteriet i modern tid fortsatt vanligt förekommande för 

energilagring på grund av dess höga tekniska mognadsgrad och de låga initialkostnader långt 

framskriden utveckling innebär. För närvarande finns det ungefär 35 MW installerad kapacitet 

av blybatterier och det är lämpligt för installation i elnätet där det bland annat används för 

stabilisering av spänning och frekvens samt för ökad effektkvalitet. (Carnegie, et al., 2013) 

4.2 Li-ion batteri 

Det uppladdningsbara Li-ion batteriet grundar sig i förflyttning av joner under upp- och 

urladdning. När batteriet laddas upp flyttas litiumjoner från en positiv till en negativ elektrod 

genom en organisk elektrolyt och vice versa under urladdning. Den positiva elektroden består 
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av metalloxider med kapacitet att lagra litiumjoner och den negativa elektroden är en 

kolelektrod. Li-ion batteriet har en nominell spänning på 3,7 V vilket i relation till 

konkurrenterna är högt och innebär att antalet celler som krävs för en viss mängd energi ofta 

är färre än för andra teknologier. Dessutom kan effektiviteten uppgå till 95 % med en 

estimerad livstid på 2000 – 3000 cykler motsvarande 10-15 år. 

Li-ion batteriet är ett av världens mest populära batterier och används i många portabla 

applikationer och elektriska fordon på grund av dess höga energidensitet. En stadig tillväxt i 

de aktuella marknaderna gör att efterfrågan på Li-ion batterier ökar. Ökad efterfrågan på 

råvaror som litium och kobolt har gjort att det redan dyra batteriet generellt ökat i pris även 

om det för specifika applikationer går att identifiera prisreduktioner. För närvarande är Li-ion 

batteriet ett av de dyraste i sin klass vid anskaffande men en hög kapacitet och lång livslängd 

gör batteriet till ett av de billigaste sett per cykel. Uppskalning av det ursprungliga Li-ion 

batteriet från användning i mindre enheter har tidigare inte varit lämplig. Efter framsteg i flera 

branscher har batteriet utvecklats och de egenskaper Li-ion batterier har i små applikationer är 

nu också tillämpbart i större anordningar. Tillämpning i exempelvis elbilar och flygteknik har 

ökat men det har också blivit lämpliga för användning i stora energisystem och på elnätet.  

Trots att Li-ion batteriet ännu är ett batteri med låg mognadsgrad och mest utvecklat för 

användning i elektriska fordon finns installationer kopplat till förnybar elproduktion. För 

närvarande är Li-ion batteriet en av de mest efterforskade teknologierna på grund av dess 

höga prestanda och breda register av användningsområden. (Carnegie, et al., 2013) 

4.3 Flödesbatteri 

Det uppladdningsbara flödesbatteriet lagrar kemisk energi i en elektrolyt. Batteriet har hög 

kapacitet, långa livscykler och snabb responstid. Hög energieffektivitet och förmåga att 

upprätthålla dess kapacitet gör det lämpligt för bruk i stora energisystem som elnätet. Den 

främsta nackdelen med flödesbatterier är en låg energidensitet vilket gör den olämplig för 

ambulerande bruk. 

De två huvudsakliga varianterna av flödesbatterier är redoxbatterier (RFB) eller en form av 

hybrid. I RFB är två flytande elektrolyter lagrade i separata tankar och batteriet aktiveras då 

dessa två elektrolyter passerar genom ett membran där vätejoner överförs i en redoxreaktion 

vilken genererar elektricitet. För hybridbatteriet befinner sig en av elektrolyterna i en extern 

tank och den andra i membranet. Strukturen med separerade tankar med ett reaktionsmembran 

har gjort det möjligt att frikoppla egenskaperna för energi respektive elektricitet. Genom att 

variera storlek på tankarna och volym elektrolyt respektive antalet celler är det möjligt att 

ändra lagringskapacitet och strömförmåga separat vilket är en utmärkande egenskap för 

flödesbatterier. 

Flera karaktärsdrag av vanadiumredoxflödesbatterier (VRFB) gör de lämpliga för bruk i 

elnätet och speciellt tillämpningar som kräver långa urladdningstider. Det är bland annat 

fördelaktigt att använda för att fördela spänningslaster, fluktuationer, minska 
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överföringsbegränsningar, agera reserv, förbättra effektkvaliteten samt för att integrera 

intermittenta energikällor genom tidsförskjutning av spänning.  

Vanadium är vanligt att använda som elektrod i redoxbatteriet men då vanadium är känsligt 

för extrema temperaturer och temperaturförändringar bör batteriet endast operera i miljöer 

med temperaturer mellan 0 ℃ och 40 ℃. Implementering av batteriet bör därför ske i 

omgivningar där det är möjligt att kontrollera miljö och temperaturer. På grund av 

komplexitet och kvantitet av delar för konstruktion finns också större risker för läckage och 

dyra reparationskostnader. Till skillnad mot exempelvis Li-ion batteriet har flödesbatterier 

lägre energidensitet, nominell spänning på 1,4 V och når en effektivitet på 60 - 70 %. Den 

förväntade livslängden för ett flödesbatteri som använder Vanadium uppgår till cirka 1000 

cykler vilket motsvarar 10 – 15 år innan det behöver återställas.  

För närvarande är utbredningen av flödesbatterier inte signifikant men forskning inom 

området bryter kontinuerligt ny mark. Intervallet för de temperaturer batteriet kan verka inom 

ökar och priset minskar stadigt. (Carnegie, et al., 2013) 

4.4 NaS-batteri 

Natriumsvavelbatteriet (NaS-batteri) är en typ av smält salt-batteri bestående av flytande 

natrium och svavel. Natrium agerar katod och svavel anod och lösningarna är separerade av 

fast aluminium som elektrolyt vilken tillåter övergången av positiva natriumjoner som 

tillsammans med svavel bilder natriumpolysulfid. (Carnegie, et al., 2013) 

Fördelar med NaS-teknologin är dess höga energidensitet, en nominell spänning på 2 V, hög 

verkningsgrad på 70 – 90 % (Carnegie, et al., 2013)  samt att den kan nå lång livslängd med 

en livscykel på upp till 4500 cykler motsvarande 15 – 20 år (Battery University, 2018). Den 

genomsnittliga livslängden uppgår till 2500 cykler motsvarande 10 - 15 år (Carnegie, et al., 

2013). Det är en mogen teknik som baseras på billiga och lättillgängliga material och är en av 

de ledande teknologierna för lagring av elektrisk energi. NaS-batterier är framförallt 

fördelaktigt för långvarig lagring av energi där det kan användas för att utjämna laster och 

integrera intermittenta energikällor. Flytande natrium behöver uppgå till 300 – 350 °C för att 

operera vilket är anmärkningsvärda temperaturer som komplicerar användningen och innebär 

en risk för explosion om de kommer i kontakt med vatten. (Carnegie, et al., 2013) 

De höga temperaturerna som krävs gör det svårt att implementera i mindre anläggningar 

kopplade till elnätet på grund av de risker som medföljer. Trots det finns det idag 

anläggningar integrerade till det stora elnätet och forskning för bättre isolering runt batteriet 

för att minska riskerna med de höga temperaturerna pågår konstant. (Carnegie, et al., 2013) 

4.5 Sammanställning och jämförelse 

I Tabell 1 redovisas och jämförs ett antal parametrar för de presenterade batteriteknologierna. 

Det är tydligt att blybatteriet är det alternativ som presterar sämst i relation till de andra. Med 

flest antal cykler, högst nominell spänning, hög energidensitet och högst effektivitet 

presenteras Li-ion batteriet som det alternativ som kvalificerar sig högst. Batteriers livslängd 
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mäts i både antal cykler och år. Beroende på respektive teknologis egenskaper varierar 

relationen mellan antal cykler och år och därför erhålls inget linjärt samband.  

Tabell 1: Sammanställning batteriteknologier. (Carnegie, et al., 2013) 

Batteri Energidensitet* Effektivitet Nominell 

spänning 

Livslängd 

 [-] [%] [V] [cykler] [år] 

Lead acid Låg 75 – 85 2 1000 3 – 7  

Li-ion Hög 85 – 95 3,7 2000 – 3000 10 – 15  

NaS Hög 70 – 90 2 2500 10 – 15  

VRFB Låg 60 – 70  1,4 1000 10 – 15  

* Energidensitet är mätt i relation med andra batteriteknologier och inte i relation med andra 

energilagringssytem. 
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5 Småskaliga solcellssystem 

I följande kapitel utforskas småskaliga solcellssystem, dess struktur och vilka tekniska 

möjligheter som finns för att integrera batterienergilagringssystem. Vidare utreds de 

finansiella aspekterna av småskaliga solcellssystem och batterienergilagringssystem för att 

presentera en bild av rådande situation och potentiell utveckling. 

5.1 Struktur 

Ett solcellssystem är utöver solpaneler uppbyggt av ett antal elektroniska komponenter, ett 

representativt system illustreras i Figur 7. Den första komponenten är en serie solcellspaneler 

monterade på en plats med mycket ljusinstrålning. Panelerna är kopplade i serie med hjälp av 

strängar. Ett system med flera strängar parallellkopplas dessa med hjälp av en kopplingslåda 

med syftet att generera en specifik likspänning. Initial elproduktion är likriktad och den första 

delen av systemet avslutas därför med en DC-brytare vilken möjliggör frånkoppling när 

exempelvis service av övriga delar av systemet är nödvändigt.  

Efter DC-brytaren finns en växelriktare där likspänning omvandlas till växelström med en 

frekvens som matchar elnätets. Eftersom växelriktaren kopplas upp mot nätet är det viktigt att 

den är utrustad med skyddskretsar som förhindrar växelriktaren att mata ut energi på nätet i de 

fall det ligger nere. Nätägare har ibland behov att underhålla nätet och hålla det spänningslöst. 

I dessa fall skulle matande solcellssystem orsaka stora säkerhetsrisker men detta undviks med 

hjälp av skyddskretsarna. Vanligt är att det även finns en AC-brytare som kan uppnå detta 

syfte. 

Bakom AC-brytaren i kretsen sitter ofta en produktionsmätare som ger anläggningens ägare 

möjlighet att övervaka produktionen. Efter det finns en gruppcentral som sammankopplar 

fastighetens inre elsystem med solcellssystemet där elmätaren kontrollerar in- och utflödet av 

el. Datan nyttjas sedan i elhandeln där fastighetsägaren beroende på solcellsystemets storlek 

och lokal konsumtion antingen kan köpa el för att möta konsumtionsnivåer eller sälja ett 

överskott den lokalproducerade solcelen. (Elsäkerhetsverket, 2015) 
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Figur 7: Ett solcellssystem. 

5.2 Energilagring 

Som beskrivits i tidigare avsnitt har solcellssystem en inneboende variation av mängd 

producerad el. Effekttoppar infaller baserat på rådande väderförhållanden vilket sällan 

sammanfaller med när maximal produktion är efterfrågad. Mest gynnsamt är att låta 

produktion sammanfalla och möta den egna konsumtionen om producentens mål är att bli 

självförsörjande och sedan sälja överskottet då elpriset är som högst. För att uppnå det är 

integrering av ett småskaligt batterienergilagringssystem (BESS) med solcellssystemet ett bra 

alternativ. BESS möjliggör bland annat tidsförskjutning av energiproduktion vilket innebär att 

utmatning av energi kan optimeras och gör elproduktionen från solceller mer lönsam för 

ägaren. (Elsäkerhetsverket, 2015) (Hill, et al., 2012) 

Ett småskaligt BESS definieras av en maxeffekt på 11 kW och innehas vanligen av 

privatpersoner, mindre industrier eller fastighetsägare. Batterilagring av energi kräver ett 

inflöde av likström vilket innebär det primärt finns två alternativ för hur de kan installeras 

kopplat till ett mindre solcellssystem. Antingen installeras systemet direkt efter 

produktionsanläggningen parallellt med växelriktaren och likströmmen kan då antingen matas 

ut mot nätet eller till hushållet alternativt lagras i batterierna. Det andra alternativet är att 

batterienergilagringssystemet kopplas in efter växelriktaren. Då kopplingen sker på AC-sidan 

krävs en likriktare som kan konvertera strömmen till likström för att bli kompatibel med 

batteriet. Vilket alternativ som används beror på solcellssystemets konstruktion och dess 

förmåga att vara kompatibelt med ett batterisystem. Då det finns möjlighet kopplas systemet 

in på DC-sidan medan i fall där denna förutsättning inte finns krävs att batterisystemet 

kopplas in på AC-sidan. Konvertering mellan lik- och växelström genom effektelektronik är 

förenat med förluster vilket innebär att effektiviteten minskar för alternativ två. 

(Elsäkerhetsverket, 2016) (Energysage, 2018) 
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5.3 Finansiering 

Det senaste decenniets fallande priser för både solcellsanläggningar och batterisystem har 

gjort att intresset för och antalet installerade system ökat. Efter slutförd återbetalningstid 

genererar systemet ren vinst men vägen dit och framförallt de initiala stegen kräver mycket av 

ägaren. Installation kräver höga investeringskostnader och nuvarande subventioner och 

finansiella stöd gör att det för många är fortsatt svårt att genomföra en installation av ett 

system. Nedan presenteras de stöd och subventioner som går att nyttja som småskalig 

producent. 

5.3.1 Investeringsstöd solceller 

Från och med den första januari 2018 blev det möjligt att söka statligt stöd för att installera en 

solcellsanläggning. Ersättningen uppgick då till 30 % av investeringskostnaden och gick att 

söka av alla aktörer. I april 2019 presenterades en revidering av investeringsstödet. Från och 

med åttonde maj 2019 uppgår investeringsstödet istället till 20 % av investeringskostnaden 

och omfattar en total budget avsatt av regeringen på 736 miljoner svenska kronor. 

(Energimyndigheten, a, 2019) 

5.3.2 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett gemensamt stödsystem för Sverige och Norge med syfte att öka 

mängden energi producerad från förnybara källor. Som producent av förnybar energi kan ett 

certifikat erhållas för varje producerad megawattimme för att göra det mer lönsamt att 

investera i hållbar energi. Elcertifikaten handlas på en öppen marknad för olika aktörer där 

den typiska säljaren av certifikaten är elproducenten och den typiska köparen elleverantören. 

På grund av kravet att öka mängden hållbar energi i den svenska energimixen finns det för 

marknadsaktiva en införd kvotplikt. Kvotpliktig är den som köper, importerar eller säljer el på 

den nordiska elbörsen, elintensiva industrier eller konsumenter som använder egenproducerad 

el. Enligt lag måste den som är kvotpliktig köpa ett antal certifikat som är bestämt utifrån och 

relativ till aktörens försäljning eller användning av el. 2019 uppgår kvoten till 30,5 %. 

(Energimyndigheten, a, 2018) (Energimyndigheten, b, 2017) 

5.3.3 Investeringsstöd energilagring 

I november 2016 infördes ett investeringsstödssystem för energilagring till egenproducerad 

energi. Stödet tillämpas de producenter vars energi kommer från förnybara källor och med 

syfte att fördela energin till tillfällen då behovet är högre. Bidraget uppgår till 60 % av 

installationskostnaden av lagringssystemet med ett tak på 50 000 svenska kronor. 

(Energimyndigheten, b, 2018) 

5.3.4 ROT-avdrag 

Vid installation av en solcellsanläggning och ett energilagringssystem finns möjlighet att söka 

bidrag från ROT-avdraget. Avdraget uppgår till 9 % och går inte att kombinera med 

investeringsstöden. (Energimyndigheten, b, 2019) 
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5.3.5 Försäljning 

För att öka antalet installationer av solcellsanläggningar har och kommer politiska och 

ekonomiska styrmedel spela en stor roll. De senaste årens starka tillväxt av installerade 

solcellssystem är sannolikt resultatet av ett samhälle med ökat intresse, sjunkande priser för 

systemen samt ett politiskt engagemang och vilja till förändring. 2015 infördes en 

skattereduktion som tillfaller mikroproducenter om en extra ersättning på 0,60 kr för varje 

utmatad kWh på elnätet. 

För närvarande kan dagens styrmedel inte hantera de skillnader som uppstår mellan olika 

producenter beroende på installerad kapacitet. För att förenkla installationsprocessen och öka 

antalet installationer har tidigare förslag som presenterats bland annat erbjuder ökat anslag vid 

installation samt förändringar i regelverket för hur producerad el och solcellerna ska 

beskattas. (Energimyndigheten, 2016) 

5.4 Incitament  

I följande kapitel presenteras några av de incitament som kan tänkas ligga till grund för att 

installera ett BESS.  

5.4.1 Incitament till installation 

Bakgrunden till att installera solceller med tillhörande energilagringsystem grundar sig i 

många fall i viljan att vara oberoendet det nationella nätet, av miljöskäl samt har ekonomiska 

aspekter. Pågående forskning och utveckling av solcellspaneler och batterisystem gör att 

återbetalningstiden ständigt minskar med ökad effektivitet och smartare hushållning av 

resurser.  

De svenska hushållens konsumtion av el följer ett mönster som återupprepar sig och är 

tämligen regelbundet. Under morgontimmarna och från 16 på eftermiddagarna till sen kväll 

används avsevärt mycket mer el än resterande timmar på dygnet. Anledningen till denna 

fördelning beror på de aktiveter som utförs. Under dag- och nattid används inte eldrivna 

apparater aktivt till skillnad mot kvällstid när hushållsbestyr som matlagning, tvättning och tv-

tittande utförs. Då solens instrålning är som starkast under dagen men elkonsumtionen är som 

störst under kvällen matchas inte produktion med konsumtion och installation av ett 

energilagringssystem har potential att lagra den el som produceras under de starka 

soltimmarna på dagen för att istället användas på kvällen. På så sätt skulle den solel som 

producerats lokalt utnyttjas bättre av prosumenten. (Energimyndigheten, 2007) 

Att generera egen elektricitet har många fördelar. Slutförd återbetalningstid innebär att all 

efterföljande produktion är lönsam och producenten har istället ett positivt utbyte och gör ren 

vinst med både den finansiella marknaden och motsvarande energianvändning. Förutom ökad 

självständighet och möjlighet att täcka delar av sitt privata behov kommer de ständigt stigande 

elpriserna inte påverka i lika stor utsträckning. Energikostnaderna blir då lägre och värdet på 

byggnaden kommer öka (E.ON, 2019). Miljöpåverkan kommer minska (E.ON, 2019) och det 

har dessutom kunnat konstateras ett ökat energimedvetande för prosumenter (Jansson, 2017). 
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5.4.2 Återbetalning 

Nuvarande återbetalningstid för en installerad solcellsanläggning varierar med ett antal 

variabler. Beroende på exempelvis installerad kapacitet, geografiska förutsättningar och hur 

anläggningen valts att finansierats kommer producerad energi variera och påverka längden på 

både den ekonomiska- och energimässiga återbetalningstiden. En överslagsräkning som 

innefattar en anläggning med installerad effekt på 10 kW placerad i söderläge skulle 

producera ungefär 9500 kWh per år. Med en installationskostnad på cirka 170 000 kr före 

subventioner och statligt stöd skulle en besparing på cirka 11 000 kr uppnås per år vilket 

innebär en ekonomisk återbetalningstid på cirka 14 år. (Solcellskollen, a, 2019) 

Undersökningar har visat att den energimässiga återbetalningstiden för produktion av solceller 

har minskat från cirka fem år 1992 till omkring ett år för kommersiella solceller 2016 

(Louwen, et al., 2016). Enligt naturskyddsföreningen är återbetalningstiden mindre än två år 

för solceller med en livslängd på minst 25 år (Naturskyddsföreningen, 2015) 

För batterianläggningar ser förutsättningarna för återbetalningstiden annorlunda ut. Beroende 

på batteriteknologi, nödvändiga råvaror, batteriets effektivitet och livslängd varierar den 

energimässiga och ekonomiska återbetalningstiden. En överslagsräkning gjord baserad på ett 

antal olika batterier, inkluderat Li-ion-, NaS- och flödesbatterier, redovisas en energimässig 

återbetalningstid på upp till 10 år. Beräkningar gjorda på ett nyinstallerat, småskaligt solcells-

och energilagringssystem med uppskattad livslängd 30 år rör sig den energimässiga 

återbetalningstiden på en spann från 2,5 till 13 år (Rydh & A. Sandén, 2004). Beräkningar 

gjorda på enbart endast installerade lagringssystem med garantitid på 10 år beräknas den 

ekonomiska återbetalningstiden på 20 – 30 år och det är för närvarande därför inte 

ekonomiskt lönsamt att installera små lagringssystem i kombination med solcellsanläggningar 

(Olofsson & Sandell, 2017). 

5.4.3 Problematik 

De styrmedel som tidigare implementerats i det svenska systemet har haft det huvudsakliga 

syftet att integrera mer förnybara energikällor i den svenska energimixen. När utvecklingen 

fortsatt och det individuella intresset till att minska sitt beroende av det nationella elnätet ökat 

har dessa styrmedel inte utvecklats i samma takt. Det innebär att det med rådande styrmedel 

är mer ekonomiskt lönsamt att som prosument av solel mata ut överskottsel på det nationella 

elnätet före alternativet att lagra och använda när lokal efterfrågan överskrider produktion. 

(Solcellskollen, b, 2019)  
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6 Integrering av solceller på elnätet 

När elektricitet från intermittenta energikällor integreras i kraftsystemet förändras 

effektflödena och nya utmaningar ställs för elnätets stabilitet. Vilka dessa utmaningar är och 

batterienergilagringssystems möjligheter att möta dem undersöks i följande kapitel med fokus 

på solceller. 

6.1 Distribuerad elproduktion 

Som tidigare diskuterats har det svenska kraftsystemet den allmänna strukturen att en stor del 

av produktionen sker i norr samtidigt som majoriteten av konsumtionen är fördelad över de 

södra delarna. En sådan fördelning är inte ovanlig i ett kraftsystem och innebär att stora 

mängder energi ska transmitteras långa sträckor. Det ställer stora krav på elnätets robusthet 

och flaskhalsar som begränsar strömkapaciteten och bidrar till förluster av energi kan uppstå. 

Implementering av distribuerad elproduktion kan minska det problemet genom att även 

elproduktionen fördelas närmare konsumtionen. Distribuerad elproduktion definieras av 

Ackermann et al enligt ”en elkraftskälla som är direkt uppkopplad på ett distributionsnät eller 

på konsumentsidan av en elmätare”. (Söder & Ackermann, 2001) 

Solcellssystem är ett exempel på sådan elproduktion som kopplas upp direkt på 

distributionsnäten. Kapaciteten i de systemen kan variera från några få kilowatt till flera 

megawatt och ett flertal system kan kopplas upp på samma distributionsnät. 

Distributionsnäten är ursprungligen designade för enkelriktade effektflöden med syftet att 

transmittera energi från det lokala ställverket ut till slutkonsumenterna. En utbredd 

implementering av solcellssystem på distributionsnätet kan förändra effektflödena sådant att 

energi även transmitteras åt andra hållet. Det ger upphov till ett flertal utmaningar både i 

transient- och jämviktstillstånd och gäller spänningsvariationer, plötsliga väderorsakade 

produktionsförändringar och elektronik som designats för enkelriktade effektflöden. (Liu, et 

al., 2011) 

Vissa av dessa utmaningar kan även betraktas som en resurs från en systemoperatörs 

perspektiv. Under soliga timmar kan lokal elproduktion från solceller kraftigt minska lasten 

på ett distributionsnät, potentiellt till den grad att det blir nettoproduktion. Produktionen från 

solceller blir konverterad från likström till växelström genom växelriktare. Växelriktare av bra 

kvalitet har möjligheten att generera både aktiv och reaktiv effekt genom att variera 

förskjutningsvinkeln i tyristorerna. Distribuerad solcellsproducerad el kan därför vara en 

resurs genom att det möjliggör lokal reaktiv effektkompensering. (Liu, et al., 2011) 

På grund av elmarknadens utformning blir inte en typisk solelproducent ersatt för att stödja 

nätet med reaktiv effekt utan växelriktarna drivs därför ofta på ett sådant sätt att de producerar 

aktiv effekt med en induktiv effektfaktor. Den induktiva effektfaktorn innebär att de samtidigt 

konsumerar reaktiv effekt vilket ökar strömbehovet på ledningen och istället har en negativ 

inverkan på nätstabiliteten. I små mängder kan detta enkelt hanteras av systemoperatören men 

i ett distributionsnät med hög andel solcellsproducerad el kan effektkvaliteten starkt påverkas. 

Väderrelaterade fluktuationer i uteffekt är korrelerade i närliggande geografiskt område och 
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solcellssystem på samma nät har därför liknande produktionsvariation vilket leder till att de 

negativa effekterna samverkar. (Liu, et al., 2011) 

6.1.1 Begränsande faktorer vid integrering av solceller 

Distributionsnäten i Sverige är generellt väl utbyggda och robusta. Vid implementering av 

solcellsproducerad el är det huvudsakligen två faktorer som kan komma att verka begränsande 

från ett tekniskt perspektiv. Den första gäller befintlig kapacitet i näten, att strömstyrkorna vid 

en viss gräns blir för höga, och den andra är risken för överspänning i lokala noder där stora 

kvantiteter solceller implementerats. (Axelsson, et al., 2017) 

När solceller kopplas in på lågspänningsnät riskerar det alltid att höja den lokala spänningen 

och specifikt vid tillfällen med ökad produktion och minskad konsumtion. Detta inträffar 

exempelvis under varma sommardagar då solcellssystemen har potential att producera nära 

maxeffekt och konsumtionen generellt är låg. Hur stor risken för överspänning är varierar 

beroende på installerad kapacitet men också på strukturen av det aktuella distributionsnätet. 

Nät med låg konsumtion relativt sin kapacitet har mindre marginal mot överspänningar. Det 

gäller allmänt i distributionsnät på landsbygden där överspänningar i många fall blir den 

avgörande begränsande faktorn. I städer eller tätorter är istället generellt konsumtionen hög 

relativt kapaciteten. Ofta kan distributionsnät i städer och tätorter utnyttjas nära den 

installerade kapaciteten vilket därför innebär att strömstyrkorna istället kan komma att vara 

begränsande då ledningarna exempelvis kan bli överhettade. (Axelsson, et al., 2017) 

Övriga potentiellt begränsande faktorer vid integrering av solceller inkluderar asymmetri och 

övertoner. Situationer där asymmetri blir begränsande sker enligt Berg och Estenlund (2013) 

främst i fall där enfasiga solcellsanläggningar obalanserat har kopplats på mellan faserna i ett 

elnät. Det kan hanteras genom att trefasigt uppkopplade anläggningar istället används. 

Symmetrin bedöms då inte vara en begränsande faktor innan överspänning eller höga 

strömstyrkor blir det. Övertoner är generellt ett problem relaterat till växelriktare. Om 

växelriktare av god kvalitet används bedöms även detta vara ett mindre problem. (Axelsson, 

et al., 2017) (Berg & Estenlund, 2013) 

6.1.2 Acceptansgräns för solceller 

Distributionsnätets design och komponenter kan som beskrivits vara begränsande vid 

integrering av solceller. Den övre gräns för andelen solcellsproducerad elektricitet ett nät kan 

tillåta definieras som dess acceptansgräns. Walla (2012) har genom simulationer undersökt 

vad acceptansgränsen för solceller är i tre olika typer av svenska distributionsnät; ett stadsnät, 

ett förortsnät och ett nät på landsbygden. Studien visar att implementering av solceller 

begränsas av överspänningar och höga strömstyrkor i enlighet med den presenterade teorin i 

avsnitt 6.1.1. 

Det finns ett flertal åtgärder som kan minska problematiken med effektkvalitet vid en ökad 

utbyggnad av solceller. Exempelvis kan växelriktarna i själva solcellssystemen utnyttjas för 

reaktiv effektkompensering. Vidare är en möjlig utvecklingspotential användning av lokal 

energilagring som batterienergilagringssystem. Batterienergilagringssystem (BESS) ger bland 
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annat möjlighet att vid effekttoppar lagra överskottsenergi och sedan utnyttja den för att 

uppnå olika mål gällande effektkvalitet. Hur BESS kan utnyttjas i det syftet presenteras därför 

i följande avsnitt. (Axelsson, et al., 2017) 

6.2 Batterienergilagringssystem 

I kapitel 5 visades att batterier genom energilagring potentiellt skulle kunna användas till att 

förbättra den ekonomiska profilen av en investering i solcellssystem. Utöver det kan även 

batterier i kombination med solceller minska solcellssystemens negativa inverkan på 

distributionsnätet om den lagrade energin matas ut med hänsyn till effektkvaliteten. Hur det 

kan ske presenteras i följande avsnitt. 

6.2.1 Grundläggande aspekter av nätanpassade batterienergilagringssystem 

Ett batterienergilagringssystem för nätanslutning består av en batteribank, ett reglersystem, 

effektelektronik för DC – AC konvertering och en transformator som konverterar utmatningen 

till rätt spänning. Ett enkelt batterienergilagringssystem illustreras i Figur 8. 

Effektelektroniken har typiskt potential att fritt styra vinkeln i den konverterade effekten 

vilket möjliggör att både aktiv och reaktiv effekt antingen kan levereras eller absorberas. 

Batteribanken kan utformas på ett flertal sätt men består karakteristiskt av ett antal batterier i 

en kombination av serie- och parallellkopplingar så att önskad effekt- och energikapacitet 

uppnås i enheten.  

 

Figur 8: Integrerat BESS och solcellssystem. 

Det finns två primära sätt att fördela BESS som support för nätfunktioner i distributionsnät. 

Det ena är att nätägaren förser centraliserad lagring med hög kapacitet sammankopplat med 

distributionsnätets ställverk och det andra är att mindre batterienergilagringssystem fördelas 

ut närmare sammankopplat med produktionen. Fördelningen av lagringen styrs också av 

ägandeformen där distribuerad lagring innebär privat ägande kopplat till installerade 

solcellssystem. Oavsett hur batterienergilagringssystem distribueras kan dem regleras för att 

ge flera viktiga nätfunktioner. (Hill, et al., 2012) 
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6.3 Elnätssupport med BESS 

Tidigare avsnitt beskrev grundläggande hur batterienergilagringssystem för uppkoppling mot 

elnätet konstrueras. För att ge läsaren en bild av vilka funktioner för nätstabilitet BESS kan ha 

utforskas några av dem i följande avsnitt. 

6.3.1 Ramphastighetsbegränsningar 

Som diskuterats tidigare har solceller ingen inneboende tröghetskomponent utan genererad 

effekt förändras ögonblickligen när exempelvis ett moln täcker solinstrålningen över cellen. 

En hög andel solkraft i ett energisystem kan innebära att systemets svängmassa är för låg för 

att täcka solcellernas produktionsvariation. Batterienergilagringssystem kopplat till en 

solcellsanläggning kan motverka de snabba förändringarna av uteffekt så att ramphastigheten 

begränsas till en nivå som bedöms acceptabel av systemoperatören. 

Ramphastighetsbegränsningar gäller ofta bara aktiv effekt och reaktiv effekt kan därför 

skickas ut oberoende begränsningarna för att möta andra effektsystemsmål. (Hill, et al., 2012) 

6.3.2 Frekvenskontroll 

Trots att ramphastighet i uteffekten från elproduktion kontrolleras finns det risk för 

frekvensvariation i systemet genom oförutsägbara händelser som exempelvis att en last 

plötsligt faller bort. I större nationella kraftsystem med tusentals megawatt elproduktion anses 

en avvikelse på bara 0,1 Hz från den nominella frekvensen som stor. Sådana avvikelser har en 

negativ inverkan på många typer av laster och generatorer och kan innebära att komponenter 

förstörs. Frekvensvariationer uppkommer när produktionen och konsumtionen i ett 

kraftsystem inte matchar. 

En av de mest lovande tillämpningarna för BESS som elnätssupport är just frekvensreglering 

(Swierczynski, et al., 2013). På liknande sätt som vattenkraft kan utnyttjas för att hantera 

lastförändringar kan batterier användas genom att uteffekten kontrolleras. När frekvensen 

passerar en given gräns i fall av överfrekvens, typiskt orsakat av minskad last, laddas 

batterierna upp medan i fall av underfrekvens, när produktionen i systemet är lägre än 

planerat, laddas istället batterierna ur. Mängden energi som laddas upp eller laddas ur är 

proportionell mot frekvensavvikelsen och kan variera från nära 0 upp till batteriernas 

maximala kapacitet. Jämfört med konventionella vattenkraftverk som används i detta syfte, 

där svarstiden för frekvensreglering kan vara flera minuter, har vissa 

batterienergilagringssystem möjligheten att leverera samma service på millisekunder. Den 

snabba svarstiden är väldigt värdefull för just frekvensreglering och innebär att den 

momentana effektkompenseringen från ett kraftsystems svängmassa till viss del kan ersättas. 

(Hill, et al., 2012) 

6.3.3 Reaktiv effektkompensering 

Att förse slutkonsumenter med pålitlig effekt inom specificerade spänningsnivåer är ett av 

distributionsnätens viktigaste mål. För att upprätthålla stabila spänningsnivåer utnyttjar 

distributionsnät därför en kombination av spänningsregulatorer och shuntkondensatorer som 
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kan förse nätet med lokal reaktiv effekt. Lokal inskjutning av reaktiv effekt krävs då naturlig 

induktans i kraftledningar, transformatorer och många laster resulterar i att nätet som helhet 

absorberar reaktiv effekt med en låg induktiv effektfaktor. En lägre effektfaktor innebär att 

mer ström behöver transmitteras i nätet för en viss aktiv effekt. Det är alltså av intresse att 

bibehålla en effektfaktor nära 1,0 för att minimera förluster och minska spänningsfall över 

impedans i systemet, speciellt i områden där ledningarna nyttjas nära sin maxkapacitet.  

I distributionsnät kan spänningen variera i olika delar av nätet och är nära relaterat till de 

reaktiva effektflödena. Shuntkondensatorer i nätets noder kan förse noden med reaktiv effekt 

och på så vis reglera den lokala spänningen. Kondensatorerna kan kopplas på och av flera 

gånger per dag utefter det reaktiva effektbehovet. En stor fördel med shuntkondensatorer är 

att de är förhållandevis billiga men har nackdelar i form av problem med övertoner och att 

nivån av upp- och urladdning inte kan styras. Används istället BESS för reaktiv 

effektkompensering kan den reaktiva effekten levereras till systemet kontinuerligt efter det 

aktuella behovet. Effektelektroniken i ett batterienergilagringssystem kan styras för att 

antingen bibehålla en konstant effektfaktor eller spänning i noden.  

I dagsläget begränsas potentialen av reaktiv effektkompensering från BESS av 

marknadsineffektivitet där elproduktion från solceller inte ersätts för reaktiv effekt. De drivs 

därför ofta endast baserat på levererad aktiv effekt utan hänsyn till effektfaktorn. En 

utveckling av elmarknaden där den reaktiva effekten också tas i beaktande skulle innebära den 

ekonomiska profilen för BESS kopplat till solceller kan förbättras då den potentialen är 

outnyttjad. Vidare kan då övriga nätkostnader minskas genom att exempelvis behovet av 

shuntkondensatorer minskar. (Hill, et al., 2012) 
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7 Utveckling och framtidsprojektioner 

I följande kapitel presenteras den framtidspotential som uppskattas till presenterade 

teknologier, vilka parametrar utvecklingen kan bero av och dess samhällspåverkan. 

7.1 Potential och prestation 

För att möta det växande energibehovet och samtidigt arbeta i riktning mot de globala 

hållbarhetsmålen krävs en ökad andel energi genererad från förnybara källor i den globala 

energimixen. Energilagring i batterier kan som tidigare diskuterats användas för att underlätta 

implementeringen av förnybar energi och finns anpassad för både storskalig produktion och 

mikroproducenter. I en analys gjord av IRENA uppskattas den globala slutgiltiga 

energiförbrukningen till 2050 mötas av elektricitet till 50 % där förnybart producerad 

elektricitet kan svara för 86 % (IRENA, 2019). Marknaden för BESS förväntas växa i 

liknande takt och installerad effekt har de senaste 20 åren ökat exponentiellt med anledning av 

reducerade kostnader och förbättrad prestanda. För att se en önskad utveckling där installerad 

kapacitet av förnybara energikällor dubbleras till 2030 krävs en 17-faldig ökning av 

installerad lagringskapacitet jämfört med 2017 års nivåer. Denna ökning förväntas utgöras av 

fortsatt accelererande installation av lagringssystem i elnät och på stora 

produktionsanläggningar (IRENA, 2017).  

 

Av de batteriteknologier som presenterats i kapitel 4 Batteriteknologier förutspås samtliga ha 

en plats i en framtida batterimarknad. Den teknologi som för närvarande har störst installerad 

kapacitet är Li-ion med en andel på 59 % mycket på grund av teknologins mångsidighet. Tack 

vare batteriets detaljrikedom finns potential till utveckling för användning av prisvärda och 

aktiva material, ökad energidensitet och fler cykler. Det förväntas resultera i fortsatt 

reducerade priser och förbättrad prestanda. (IRENA, 2017) 

Trots att blybatteriet är en mogen teknologi sker konstant forskning och utveckling på grund 

av den ökade konkurrensen från andra teknologier som äntrat marknaden. Automatiserade 

produktionsprocesser förväntas reducera kostnader och hybrider genom 

systemsammansättningar med andra batteriteknologier kan förväntas förbättra blybatteriets 

prestanda. (IRENA, 2017) 

Minskade kostnader för flödesbatterier förväntas till stor del bero på reducerade kostnader av 

elektrolyt, redox-material och cellerna. Förbättrade membran med ökad konduktivitet och 

minskad kontaminering och läckage kan förbättra prestandan på batteriet genom ökad 

effektivitet och minskat underhåll. (IRENA, 2017) 

För NaS-batterier och andra liknande batteriteknologier som kräver höga temperaturer för att 

operera är korrosion ett återkommande problem som kraftigt påverkar batteriets livslängd. För 

att minska produktionskostnader och öka livslängden krävs investeringar för forskning som 

främjar utveckling av robusta material som riktar sig mot att minska korrosion vilket skulle 

främja längre livslängd. (IRENA, 2017) 
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7.2 Användningsområden 

Storskaliga produktionsanläggningar för elförsörjning till hushåll och industrier förväntas vara 

de sektorer där en nedgående prisutveckling av BESS innebär störst skillnad. En drivande 

faktor för att integrera systemen är de ekonomiska incitament som följer. Implementering av 

ramverk och reglementen som ökar förtjänsten då lagrad energi kan distribueras när 

efterfrågan ökar och har möjlighet att minska de toppar som utvecklas förväntas ha stor 

påverkan på mängden installerad kapacitet framöver. Förutom utjämning av el genererad från 

intermittenta energikällor förväntas BESS användas i stor utsträckning med syfte att reglera 

frekvensnivåer i elnätet. (IRENA, 2017) 

7.3 Prisutveckling 

BESS potential utvecklas och stora investeringar görs. En ständig utvecklig av nya 

teknologier och förbättring av befintliga gör att genomsnittlig kostnad för energilagring i 

batterier förväntas fortsätta minska. Beroende på teknologi och applikation varierar både 

potential och utvecklingskurva vilket innebär att kostnadsutvecklingen inte är linjär utan 

varierar med ett antal parametrar.  

Priset för Li-ion batterier i stationära anläggningar är högre än det för exempelvis elektriska 

fordon på grund av de egenskaper som efterfrågas. Ett exempel är att antalet och storleken på 

uppladdningsbara cykler differentierar beroende på hur batteriet används. Priset för 

installerade Li-ion batterier i elektriska fordon minskade mellan åren 2010 och 2016 med 73 

% vilket innebar en signifikant skillnad i totalkostnadspriset. I en rapport av IRENA redovisas 

en reduceringspotential Li-ion batterier i stationära anläggningar på upp till 61 % till 2030 

jämfört med 2017-års nivåer. Estimerade förbättringar av teknologin innebär även en 

potentiell ökning av antalet cykler under en livstid med 90 % och en effektivitetsökning 

vilken skulle innebära potential att nå 98 % effektivitet. (IRENA, 2017) 

För flödesbatterier kan en kostnadsreduktion på två tredjedelar förväntas till 2030. Dessutom 

förväntas effektiviteten stiga och hamna i intervallet 67 – 95 % på grund av förbättrad design 

av elektroder, flöde och membran (IRENA, 2017). På samma sätt förväntas för NaS-batterier 

en kostnadsreduktion på upp till 60 % av nuvarande installationspriser till 2030. (IRENA, 

2017) 

Trots att BESS inom överskådlig framtid förväntas ha betydande prisreduktioner är priset 

fortfarande högt jämfört med andra energilagringssystem. Pumpkraftverk (PHS) är det 

energilagringssystem som för närvarande utgör drygt 96 % av den globat installerade 

lagringskapaciteten och har betydligt lägre kostnader. Precis som många BESS har PHS hög 

effektivitet på upp till 84 % men dess beroende av omgivande geografiska förutsättningar, 

låga energidensitet och långsammare responstid reducerar dess potential och innebär ökade 

expansionsmöjligheter för BESS. (IRENA, 2017) 
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7.4 Samhällsaspekter 

Möjlighet att lagra energi har i många delar av världen inneburit en markant förbättring av 

levnadsstandarden. En ökad efterfrågan på batterier har också inneburit ökad efterfrågan på de 

komponenter och de material som utgör batteriet. Litium och kobolt är två material som 

används i Li-ion batterier vars utvinningsprocess föranleder massiva konsekvenser på de 

områden de utvinns i och för de personer som arbetar med utvinningen.  

Metoder för att utveckla brytning av litium utvecklas konstant och för närvarande används 

främst gruvbrytning och utvinning ur saltöknar. 95 % av världens produktion kommer ifrån 

Chile, Argentina, Australien och China där de sydamerikanska länderna utnyttjar uttorkade 

saltsjöar (Levander, 2016). För utvinning i saltöken borras hål i marken för att låta pumpa upp 

underliggande saltvattenlösning till ytan. Vätskan som avdunstar efterlämnar litiumkarbonat 

som används i Li-ion batterier. Processen är extremt påfrestande för omgivande miljön då 

litiumet skadar jordmånen och kräver stora kvantiteter vatten i områden med generllt liten 

tillgång. Förutom att vattenreservoarerna töms krävs miljöfarliga kemikalier för att processa 

litium vilka har stor påverkan på närliggande miljö då de bryter ned ekosystem, skadar 

samfund och hotar matproduktion (Friends of Earth Europe, u.d.). 

Vid en marknadsutveckling där antalet intressenter ökar i länder utan fungerande kontroll på 

att mänskliga rättigheter efterföljs ökar risken för exploatering av land och att människor 

utnyttjas. Saltöknen Salar de Uyuni i Bolivia har uppskattats till världens största källa av 

litium (Levander, 2016) men konflikter mellan de aktörer som utvinner litium och den lokala 

befolkningen har uppstått över nyttjandet av de vattentillgångar som finns. Liknande 

konflikter har uppstått i Demokratiska Republiken (DR) Kongo mellan opererande bolag, 

befolkningen och människorättsorganisationer med anledning av brytning av kobolt.  

Innehållet i Li-ion batterier kan uppgå till 50 % kobolt vilket innebär en extrem ökning av 

omsättning på marknaden för kobolt. DR Kongo producerade 2017 64 % av världens kobolt 

samtidigt som Amnesty International har konstaterade brott mot mänskliga rättigheter och 

barnarbete under framställningsprocessen. (SGU, 2018) 

  



 

35 

 

8 Diskussion 

Genomförd studie har identifierat ett positivt samhällsintresse för att öka mängden 

installerade BESS. För att arbeta i riktning med dessa ambitioner krävs förändring av 

involverade branscher och några utvecklingsområden diskuteras i det här kapitlet. 

En snabb tillväxt och teknisk utveckling för BESS har drivit branschen i en riktning med ökad 

konkurrens vilket forcerat en utveckling av konventionella teknologier och framställning av 

helt nya. För närvarande betraktas Li-ion batteriet som det med störst potential på grund av 

hög energidensitet och effektivitet med snabb responstid och lång livslängd. På grund av dyra 

och svåråtkomliga råvaror är det en teknologi med höga produktionskostnader där 

utvinningsprocessen av råvaror kritiserats efter att brott mot mänskliga rättigheter och 

barnarbete identifieras på vissa utvinningsanläggningar.  

Ett globalt samhällsengagemang för BESS identifieras med upprättning av EBA och deras 

engagemang i Northvolt och ambition att öka antalet batteriproducerande anläggningar i 

Europa. På samma sätt identifieras ett nationellt engagemang i Northvolt och ambition att öka 

installerad kapacitet av energilagring genom det nyligen inrättade investeringsstödet. Av 

framtiden förväntas fortsatt utveckling av redovisade batteriteknologier vilket kommer sänka 

priserna och därför öka mängden installerad kapacitet. För att driva utvecklingen och för att 

öka installerad inhemsk kapacitet krävs revidering av rådande styrmedel eftersom att det för 

närvarande i många fall inte är ekonomiskt lönsamt att installera batterilagring. 

De system som finns idag gör det ekonomiskt lönsamt att installera produktionsanläggningar 

av förnybara energikällor som sol- och vindkraft men dessa är inte anpassade till lagring av 

lokalt producerad el. För närvarande är det mer lönsamt att direkt mata ut överflödig el på det 

nationella elnätet före alternativet att lagra elen och använda då lokal konsumtion ökar. På 

liknande sätt blir en småskalig prosument av förnybar el inte fullt ersatt för det stöd den bistår 

elnätet med. Därför bedöms det högst angeläget att revidera rådande styrmedel och göra de 

mer anpassade till lagring och lokalt nyttjande för att arbeta mot ökad kapacitet installerad 

lagring.  

Framtida kraftsystem projekteras inkludera en större andel intermittenta energikällor. Dessa 

kommer implementeras som distribuerad elproduktion i en större utsträckning än tidigare. Det 

innebär att småskaliga solcellssystem och vindkraftsparker kopplas till elnätet på 

distributionsnivå. Distributionsnäten är ursprungligen konstruerade för enkelriktade 

effektflöden och den förändrade dynamiken mellan produktion och konsumtion av el medför 

nya utmaningar för nätägare när det gäller upprätthållande av effektkvalitet och nätstabilitet. 

Överspänningar och överströmmar är två potentiellt begränsande faktorer i distributionsnäten 

vid en ökad distribuerad elproduktion. Energilagringssystem förväntas därför spela en 

avgörande roll i framtida smarta elnät där BESS snabba responstid betyder att de är 

synnerligen lämpade för elnätssupport. 

En integrering av BESS i smarta nät kan förbättra distribuerad elproduktion från exempelvis 

solcellers inverkan på nätet. Genom att lokala spänningar i distributionsnät kan kontrolleras 
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med reaktiv effektkompensering sammantaget med möjligenheten till frekvenskontroll 

innebär att acceptansgränsen för solceller kan höjas. Att använda BESS för reaktiv 

effektkompensering och frekvenskontroll möjliggörs av dess snabba responstid och den 

trögare responstiden för exempelvis lagring i vattenkraftverk innebär att de inte kan utnyttjas 

på det samma sätt. För att möjliggöra att BESS kopplat till småskaliga solcellssystem kan 

utnyttjas för elnätssupport behöver däremot elmarknaden utvecklas. De tekniska 

möjligheterna finns men det behöver även motiveras ekonomiskt. 

I dagsläget blir prosumenten inte ersatt för att tillföra exempelvis reaktiv effekt till elnätet. 

Det leder till att solcellssystem drivs utan hänsyn till det lokala nätets behov av reaktiva 

effekter utan istället maximeras tillförd aktiv effekt. Att utveckla elmarknaden sådan att 

hänsyn tas till fler av både nätägarens och prosumentens behov krävs för att maximera 

distribuera elproduktions potential. Att integrera BESS har potential att förbättra 

förutsättningarna för ekonomisk förtjänst i distribuerande solcellssystem då utmatning på 

elnätet kan anpassas efter det faktiska behovet i kraftsystemet.  

Utveckling av elmarknaden bör ske i symbios med marknaderna för förnyelsebara 

energikällor och för BESS för att optimeras. För att öka mängden lagringssystem krävs ökade 

incitament för aktörerna. Ett scenario där ersättning utgår för mer än bara tillförd energi 

förmodas ha stor inverkan på marknaden. Att förbättra förutsättningar för att lagra energi före 

att direkt mata ut el på nätet samt inrätta stöd för att BESS exempelvis ökar stabiliteten i 

elnäten och främjar implementering av förnyelsebara energisystem förmodas ha stor positiv 

inverkan på både global och nationell marknad.  

Det är en utveckling som förväntas spela ut sig över lång tid där tidigare nämna marknader 

dessutom behöver utvecklas i respektive bransch för att reducera kostnader och öka 

effektivitet. Dessutom krävs en samhällsutveckling där större BESS anläggningar kan 

uppföras samtidigt som hänsyn till varje steg i produktionen tas och hela produktionsledet 

fortlöper utan kränkningar av mänskliga rättigheter eller motverkande av de globala 

hållbarhetsmålen. 
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9 Slutsats 

I dagsläget är det mest lönsamt för en småskalig prosument av förnybar el att direkt mata ut 

överskott på elnätet. Med en växande andel distribuerad elproduktion från förnybara källor 

innebär en sådan drift däremot att elnätet kan bli ansträngt. En smartare användning av den 

producerade elen innebär att kapaciteten i elnäten utnyttjas bättre och en högre 

integrationsnivå av intermittenta energikällor blir möjlig. BESS har den tekniska möjligheten 

att lagra överskottsenergi och sedan utnyttja den på ett sådant sätt att de intermittenta 

energikällornas negativa inverkan på elnätets stabilitet minimeras. Effektelektroniken i BESS 

möjliggör reaktiv effektkompensering och batteriernas snabba responstid innebär att energin 

även kan användas till frekvenskontroll. 

Baserat i globala överenskommelser som de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 finns det 

en stark internationell och nationell önskan att höja andelen elproduktion från intermittenta 

energikällor. BESS har som visats möjlighet att höja acceptansgränsen för dem på elnätet. Ska 

den fulla potentialen av BESS nås krävs att handlingar genomförs. En sådan 

samhällsomvälvande förändring kräver en genomtänkt och effektiv strategi där elmarknaden 

och politiska styrmedel anpassas för att göra energilagring ekonomiskt önskvärd. Vidare 

måste en socialt hållbar produktion av BESS säkerställas i alla led. Framväxten av 

intermittent elproduktion sker redan och i takt med att den utvecklingen sker förväntas även 

en likartad utveckling av BESS.  
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