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Abstract 

The Swedish power system is facing a lot of change in the near future. A system which is built 
around nuclear- and hydropower now contains more and more intermittent power sources such 
as wind and solar. In addition, Sweden is entering a second electrification era, where the 
electricity use is predicted to increase substantially. This means the need for flexibility in the 
power system is bigger than ever and is going to increase.  

The power system needs to be in balance at every instance. The same amount of energy that is 
produced also needs to be consumed. This balance, or imbalance, affects the frequency in the 
system and there are balancing markets in place to handle disturbances in the frequency. 
Flexible solutions outside these balancing markets can also be valuable since they can lower 
costs for power use and prevent unnecessary investments in the power grids.  

This thesis was written in cooperation with the municipal energy company Gävle Energi. The 
cases it is built on are both cases in and around Gävle. The study is based on two cases: One 
case where a local hauling company is interested in a combination of solar power, electric 
charging for vehicles, and a battery storage. The hauling company plans to electrify parts of 
their fleet and will by doing so increase their power use. The second case regards the building 
of a gasturbine for electricity production in Gävle Energi’s grid. 

Both cases examine how the balancing markets can be used to motivate investments in flexible 
solutions. The hauling company can lower their power peaks by using a battery storage and the 
battery storage can also be used to sell capacity on the balancing market FCR-D. Through 
planning when heavy duty charging and regular vehicle charging is done, unnecessary power 
peaks can be avoided. The study shows that a battery storage can in fact be profitable and 
bring benefits to both the hauling company and the national energy system.  

The second case, the gas turbine, is based on income from both the spot market and the 
balancing market mFRR which is then compared to the price for gas. The income from mFRR 
was varied between 140-250% of the prices from 2021 and the gas price was varied from 800-
2100 SEK. The results show that the prices for mFRR need to increase a lot for the turbine to 
be profitable and the gas turbine could perhaps be more beneficial if combined with other 
solutions. The case has a lot of insecurities as the turbine runs very few hours per year (only 10 
hours would have been profitable in 2021). It becomes vital that the bidding is won these hours, 
which is hard to predict.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sveriges elsystem kommer förändras de kommande åren. Tidigare har det svenska 
elsystemet till stor del byggt på de planerbara energislagen vatten- och kärnkraft men 
andelen väderberoende kraftslag som vind och sol ökar, och kommer fortsätta öka. 
Elanvändningen i stort bedöms också öka när allt fler sektorer ska elektrifieras för att 
minska klimatavtryck och fossilberoende. Sverige står inför en ny situation och för att 
möta den ökande elanvändningen i kombination med den ökande andelen 
väderberoende energi behövs flexibilitet.  

Flexibilitet behövs för att få balans i elsystemet. Vid varje tidpunkt behöver lika mycket 
energi produceras som konsumeras. Konsumtion och produktion måste matcha och 
detta återspeglas på sekundnivå genom frekvensen som behöver balanseras kring 50 Hz. 
För olika tidhorisonter löses obalanser på olika sätt och genom olika tekniker. Genom 
flexibla lösningar minskar behovet av att bygga ut elnätet. 

Det här examensarbetet genomförs i samarbete med Gävle Energi, som är ett 
kommunalägt energiföretag som bland annat äger lokalnät kring Gävle.  

Den här undersökningen är baserad på två fall. Det första fallet utgår ifrån en kund till 
Gävle Energi, ett lokalt åkeri, som är intresserade av en kombinationslösning med 
solceller, fordonsladdning och batterilager för att möjliggöra en hållbar omställning där 
flera av åkeriets tunga fordon ska bli batteridrivna. Fokuset i det fallet har varit på att 
hålla energiförbrukningen inom fastighetens nuvarande elservis för att undvika en 
utdragen och dyr utbyggnad av elnätet runt omkring fastigheten. Lösningen kombineras 
sedan med att sälja kapacitet för frekvensreglering.  

Det andra fallet undersöker lönsamheten och nyttan med att installera en gasturbin i 
Gävle Energis nät. Gasturbinen drivs av lokalt producerad biogas och säljer kapacitet 
för frekvensreglering när det är större störningar samt säljer el på spotmarknaden när det 
är lönsamt.  

Frekvensreglerande stödtjänster är en typ av flexibilitetstjänst som upphandlas av 
myndigheten Svenska kraftnät. Stödtjänsterna finns till för att reglera störningar i 
frekvensen och delas upp i olika kategorier för att hantera olika typer av störningar. 
Lönsamheten och nyttan i båda fallen i den här studien beräknas med hjälp av data på 
stödtjänsternas priser från 2021 samt uppskattningar och stödtjänstmarknadernas 
utveckling.  

I det första fallet hanteras i första hand den interna flexibiliteten och ett system byggs 
upp med solceller, fordonsladdning och batterilager för att göra en bedömning av hur 
mycket tung fordonsladdning som kan läggas på förbrukningen utan att nätanslutningen 
behöver byggas ut. Solcellerna kan användas för intern förbrukning och sänker de 



 

 

högsta effekttopparna. Åkeriets fastighet förbrukar som mest på sommaren då 
kylmaskinerna är det som dominerar energiförbrukningen idag, innan någon tung 
fordonsladdning installerats. Batterilagret sänker ytterligare effekttoppar genom 
lastutjämning och möjliggör på så sätt för mer tung fordonsladdning. Upp till 12 
lastbilar kan laddas inom den nuvarande elservisen om både solceller och batterilager 
installeras. Intäkterna från stödtjänstmarknaden är avgörande för om investeringen i ett 
batterilager ska vara lönsam. Besparingarna från sänkta effektavgifter är inte tillräckliga 
för att motivera investeringen, därför behöver batteriet dimensioneras så att det klarar av 
att både sänka effekttoppar och har kapacitet kvar för att sälja på stödtjänstmarknaden. 

Gasturbinen utvärderas genom att för varje timme under ett år jämföra intäkterna från 
elproduktion med priset på gas. Om priset på gas är för högt körs inte turbinen. Då 
bränslet till turbinen är dyrt gynnas turbinen inte av att köras alla årets timmar utan 
fallet bygger på att det ett fåtal timmar varje år är väldigt höga priser på elbörsen eller 
på uppregleringsmarknaden. Baserat på 2021 års priser hade gasturbinen körts 10 
timmar och intäkterna blivit 3 miljoner kr. Det finns stora osäkerheter i lönsamheten för 
turbinen. Dels blir fallet osäkert eftersom turbinen körs så få timmar vilket gör fallet 
väldigt beroende av att vinna just dom budgivningarna, dels påverkar priset på biogas 
utfallet väldigt mycket.  

I det första fallet, åkeriet, kombineras lokal nytta med nationell nytta. Intäkterna från 
den nationella stödtjänstmarknaden underlättar investeringar som löser fastighetens 
interna effektsituation. I det andra fallet, gasturbinen, är nyttan inte lika självklar, 
varken lokalt eller nationellt. Det krävs att uppregleringsmarknaden ökar i värde eller att 
gasturbinen har fler funktioner än bara att sälja el på uppregleringsmarknaden.  



 

 

Förord 

Det här examensarbetet blir avslutningen på mina fem år på civilingenjörsprogrammet i 
system i teknik och samhälle.  

Examensarbetet har genomförts på avdelningen Energitjänster på Gävle Energi AB och 
jag vill därför börja med att tacka min handledare Marcus som under hela våren pekat 
mig i rätt riktning och fått mig att ställa rätt frågor och Johan som varit ett otroligt stöd i 
allt som gäller stödtjänster och batterier. Jag vill också tacka Fredrik och Patrik från 
Polar Capacity för värdefulla insikter om Gasturbiner och framtidens effektsituation och 
Lars på Ntricity för data och kunskap om tung fordonsladdning och V2G. Ett stort tack 
riktas även till min ämnesgranskare Karin Thomas som alltid lugnat ner mig när jag 
känt mig orolig.  

Och till sist vill jag tacka mina vänner och ständiga bollplank, Malin och Cissi. Tack för 
allt fika, alla temakvällar och all pluggmotivation. Utan er hade det inte blivit någon 
examen.   
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Ordlista  

Aggregering: En funktion som fullgörs av en fysisk eller juridisk person som 
kombinerar flera kundlaster eller producerad el för försäljning, inköp eller auktionering 
på alla slags organiserade elmarknader. En oberoende aggregator är en marknadsaktör 
som deltar i aggregering och som inte är ansluten till kundens leverantör 
[Elmarknadsdirektivet]. 

Balansansvarig part: ska bland annat, gentemot Svenska kraftnät, åta sig det 
ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i 
de uttagspunkter för vilka den balansansvarige har balansansvar. Ansvaret gäller per 
elområde. 

Balansering: alla åtgärder och processer som gör att systemansvariga kan säkerställa att 
frekvensen hålls inom områden som ger ett stabilt elsystem samt att det finns tillräckliga 
reserver för att kunna hantera de obalanser som uppstår. 

Balansmarknad: en marknadsmässig hantering av balanseringen. De olika reserverna 
handlas upp på separata balansmarknader. 

Elområde: år 2011 delades Sverige in i fyra elområden; SE1, SE2, SE3 och SE4. 
Elområdenas gränser har dragits baserat på var det finns flaskhalsar i 
överföringskapacitet.  Om överföringsbegränsningar finns mellan två eller fler 
elområden får dessa olika elpriser. 

Elservis: ledningen som förbinder en kunds anläggning med distributionsnätet det 
tillhör.  

Elmix: Elmix beskriver var elproduktionen i ett land eller område kommer från. I 
Sverige består elmixen idag till största del av vatten (ca 45%) och kärnkraft (ca 30%). 
Vind står för ca 15% och övriga energikällor som till exempel sol och värmekraft för 
resten [1]. 

Förbrukningsflexibilitet: att som elkonsument styra sin elförbrukning, exempelvis 
utifrån frekvenssignaler. 

Intermittent energikälla: energikälla som inte finns kontinuerligt tillgänglig för 
omvandling till elektricitet och inte går att lagra. Elproduktion med dessa energislag går 
därmed inte att planera och sker med oregelbundna intervall. I fallet med de 
intermittenta energikällorna vind och sol sker produktionen utifrån rådande 
väderförhållanden. 

Vehicle to grid (V2G): Ett system där elfordon både kan ta ut och mata in el på elnätet. 
Noel et al [2] definierar V2G enligt tre kriterier: 

▪ Det finns en koppling mellan fordonsbatteriet och elnätet. 



 

 

▪ Det finns kommunikationsverktyg som styr laddning och urladdning. 
▪ Det finns en granskande verksamhet som kontrollerar de tjänster som erbjuds 

nätet
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1. Inledning 

Elnäten och elmarknaden står inför nya utmaningar då allt fler delar av samhället 
elektrifieras samtidigt som Sveriges elmix innehåller mer och mer intermittent kraft. 
Sverige går från ett elsystem med mycket planerbar kraft i form av kärnkraft och 
vattenkraft där vattenkraft stått för all flexibilitet till en elmix där andra energislag, som 
vind och sol, tar upp en större del vilket ställer högre krav på flexibilitet i andra delar av 
systemet. Flexibilitet kan uppnås antingen genom flexibel produktion, energilagring 
eller flexibel konsumtion (laststyrning).  

Stödtjänster är ett sätt att möta den ökande efterfrågan på flexibilitet i systemet. Det 
finns olika typer av stödtjänster för att möta behov i olika typer av nät men generellt är 
stödtjänster tjänster som kostnadseffektivt minskar behovet av uppgradering eller 
ersättning av nätkapacitet och stödjer en effektiv och säker drift av 
distributionssystemet. Det finns frekvensrelaterade och icke frekvensrelaterade 
stödtjänster. Frekvensrelaterade stödtjänster innebär tjänster som är avsedda för att bidra 
till att rätt frekvens upprätthålls i systemet medan icke frekvensrelaterade stödtjänster 
innebär tjänster som används av en systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystem för spänningsreglering i stationärt tillstånd, snabba inmatningar av 
reaktiv effekt, tröghet för upprätthållande av stabiliteten i lokala nät, kortslutningsström 
och förmåga till dödnätsstart och ö-drift. Frekvensrelaterade stödtjänster delas i sin tur 
upp i flera marknader som möter olika behov gällande kapacitet, tillgänglighet, 
lokalisering och återhämtningstid.  

Gävle Energi är ett kommunalägt energiföretag med flera affärsområden. Gävle Energi 
äger näten i största delen av Gävle kommun men erbjuder utöver detta även tjänster 
inom bland annat fjärrvärme, elavtal, solcellsinstallationer och elbilsladdning för både 
privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. I och med den ökande efterfrågan på 
flexibilitet kan aktörer som Gävle Energi spela en viktig roll. Flexibilitet lokalt 
möjliggör ökad elanvändning för Gävle energis kunder när nätet blir mer och mer 
belastat och kan bidra till att färre ledningar behöver byggas ut. Investeringar i lokal 
flexibilitet kan i sin tur bidra med resurser på stödtjänstmarknaderna och på så sätt bidra 
med balans i systemet nationellt.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utvärdera hur lokal flexibilitet i kombination med de 
nationella stödtjänstermarknaderna kan skapa lönsamhet och nytta för Gävle Energi och 
deras kunder. Detta genomförs i denna undersökning genom att studera två fall; en 
kombinationslösning som bygger på solceller, fordonsladdning och batterilagring och 
en gasturbin. Utgångspunkten är frågeställningarna: 
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▪ Hur kan flexibilitetstjänster användas för att kompensera för mer intermittent 
kraft och ökad elanvändning på ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt 
för Gävle Energi och deras kunder? 

o Vilka behov finns för stödtjänster? 
o Hur kan stödtjänster förbättra lönsamheten i de två fallen? 

2. Balans i det svenska elsystemet 

I det här kapitlet presenteras bakgrundsinformation till studien. Olika perspektiv på 
balans och flexibilitet i Sveriges elsystem tas upp, samt vilka möjligheter som finns för 
olika tekniker att leverera stöd- och balanstjänster.  

2.1 Tillförsel – balans – lagring: tre perspektiv  

Elproduktionen behöver hela tiden matcha elkonsumtionen för att elsystemet ska vara 
stabilt [3]. Denna balans behöver hanteras för olika tidshorisonter. På kort sikt behövs 
snabba lösningar för att behålla frekvensen i systemet kring 50Hz, på medellång sikt 
behövs balans inom sektorer och effekttoppar behöver mötas lokalt och på lång sikt 
behöver de kapacitetskrav som ställs under en längre period kunna mötas. Vissa 
tekniker löser problem på kort sikt bäst, andra är bättre för medellång och ytterligare 
några andra passar bäst för att lösa problem på lång sikt.  

I Figur 1 syns en sammanställning över vilka behov som täcks av vilka tekniker och 
nätnivåer [4]. I Figur 1 är det de lösningar som är gröna på nätnivån lokalnät som är 
intressanta för Gävle Energi och det är därför dessa tekniker som undersöks i den här 
rapporten. De tekniker som inkluderas i denna rapport är V2G, batterilager, gasturbin 
och smart laddning.  

V2G, batterier och smart laddning fungerar alla bäst för korta till medellånga 
tidshorisonter då det är tekniker som är relativt snabbstartade men inte har så lång 
uthållighet. Alla begränsas av batteristorlek och V2G och smart laddning begränsas 
även av användandet av fordonet. Fordonsbatterier kan bara erbjuda flexibilitet när de 
står still och är inkopplade till nätet.  

Gasturbiner kan däremot lösa obalanser på längre sikt. Gasturbinerna kan fyllas på med 
gas och i teorin köra på obestämd tid. De tar dock längre tid att få i gång än till exempel 
batterier så de kan inte lösa de snabba, korta frekvensjusteringarna utan löser effektbrist 
som pågår under längre tid.  

Ett lokalnätsföretag har alltså möjligheter att bidra på alla tidshorisonter och inom alla 
de tre områdena produktion, efterfrågeflexibilitet och energilagring. Möjligheterna 
konkurrerar inte heller på något sätt med varandra utan kompletterar varandra.  
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Figur 1: Flexibilitetsmatris [4] 

Obalanser i frekvens sköts av Svenska kraftnäts stödstjänstmarknader, där det finns 
olika marknader som täcker olika typer av frekvensstörningar. 

2.2 Stödtjänstmarknader 

Svenska kraftnät är den myndighet som har systemansvar för Sveriges kraftsystem, 
vilket bland annat innebär att de är ansvariga för att frekvensen alltid är 50 Hz. Svenska 
kraftnät säljer eller köper energi när det behövs för att justera frekvensen, men det är 
sedan de som orsakat obalansen som får täcka upp kostnaderna för justeringen [5].  

De balansansvariga är elhandelsföretag med ansvar för att det är balans i deras 
nätområde, och det är alltså dessa företag som är motpart till Svenska kraftnät i alla 
pengaflöden som avser balans i elsystemet [6]. Gävle energi har balansansvarsavtal med 
ett annat företag eftersom det är ett relativt litet företag. Det är de balansansvariga 
företagen som har marknadsaccess till de frekvensreglerande stödtjänstmarknaderna 
som sker i Svenska kraftnäts regi. 

Det finns olika stödtjänstmarknader för att täcka olika behov på olika tidshorisonter. 
Dessa definieras efter olika krav på kapacitet, tillgänglighet, lokalisering och 
återhämtningstid [7]. Kategorierna av stödtjänster är FFR (Fast Frequency Reserve), 
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FCR (Frequency Containment Reserve) och FRR (Frequency Restoration Reserve). 
FFR är den nyaste stödtjänstkategorin och introducerades 2020. Kravet på FFR att 
aktiveringstiden ska ligga mellan 0.7–1.3s och aktivering ska ske automatiskt [7]. 

FCR-N är marknaden som behandlar frekvensen under normala förhållanden, det vill 
säga när den ligger inom 49.9–50.1 Hz. FCR-N-bud ska erbjuda samma volym för upp- 
och nedreglering, tjänsten är alltså symmetrisk. Enligt Svks krav ska minst 63% av 
kapaciteten aktiveras inom 60s och 100% inom 3 minuter [8]. 

FCR-D behandlar frekvensen när den ligger utanför 49.9–50.1 Hz och delas upp i två 
separata marknader: FCR-D (ned) och FCR-D (upp) för ned- respektive uppreglering 
[9]. FCR-D (ned) är ny för 2022. I Tabell 1 redovisas de olika stödtjänsternas krav och 
egenskaper. 

FRR delas upp i två kategorier mFRR (manuell aktivering) och aFRR (automatisk 
aktivering) och aktiveras när det skett en större störning i frekvensen, då frekvensen 
behöver återställas [7].  

Tabell 1: Stödtjänster 

 

  

Svenska kraftnät bedömer att kostnaderna för stödtjänster till en början kommer att öka 
då efterfrågan är stor till följd av omställningen av elsystemet, men sedan när fler 
tekniker etablerats och tillgången på stödtjänster ökar beräknas kostnaden minska något, 
vilket illustreras i Figur 2 [10]. 

Stödtjänst FFR FCR-N FCR-D (upp) FCR-D (ned) aFRR mFRR

Beskrivning
Snabb 
frekvensreserv (Fast 
Frequency Reserve)

Frekvenshållningsreserv -
Normaldrift (Frequency 
Containment Reserve-
Normal) Symmetrisk

Frekvenshållningsreserv -
Störning uppreglering 
(Frequency Containment 
Reserve - Disturbance)

Frekvenshållningsreserv
-Störning nedreglering
(downward Frequency
Containment Reserve
-Disturbance)

automatisk 
Frekvensåterställningsreser
v (automatic Frequency 
Restoration Reserve)

manuell 
Frekvensåterställningsreser
v (manual Frequency 
Restoration Reserve)

Energiersättning -
Enligt upp- eller 
nedregleringspris på 
elbörsen Nord Pool.

- -
Enligt upp- eller 
nedregleringspris på 
elbörsen Nord Pool.

Enligt upp- eller 
nedregleringspris på 
elbörsen Nord Pool.

Kapacitetsersättning -

Pay as bid. Medelpris 
per MW publiceras i 
Svenska kraftnäts 
stödsystem Mimer.

Pay as bid. Medelpris per 
MW publiceras i Svenska 
kraftnäts stödsystem 
Mimer.

Pay as bid. Medelpris per 
MW publiceras i Svenska 
kraftnäts stödsystem 
Mimer.

Pay as bid. Medelpris per 
MW publiceras i Svenska 
kraftnäts stödsystem 
Mimer.

-

Aktiveringstid
0,7-1,3 beroende på 
frekvens

63% inom 60 sekunder 
och 100 % inom 3 
minuter

50% inom 5 sekunder och 
100 % inom 30 sekunder

50% inom 5 sekunder och 
100 % inom 30 sekunder

100% inom 120 sekunder 100% inom 15 minuter

Uthållighet
30 sekunder 
alternativt 5 sekunder

1 timme Minst 20 minuter Minst 20 minuter 1 timme 1 timme

Minsta budstorlek 0,1 MW 0,1 MW 0,1 MW 0,1 MW 5 MW 10 MW
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Figur 2: Kostnad för stödtjänst och avhjälpande åtgärder för åren 2020–2025 [10]. 

Den nordiska elmarknaden står inför flera stora förändringar de kommande åren med en 
gemensam nordisk aFRR-marknad, omställningen till 15-minuters avräkningstid, 
europeisk mFRR-marknad, nordisk mFRR kapacitetsmarknad och en europeisk aFRR-
marknad [11]. Dessa förändringar ligger alla väldigt nära i tid och innebär nya 
möjligheter och svårigheter för elmarknadens aktörer. 

Under 2022 finns planer på att förändra stödtjänstmarknaden genom att dela upp 
balansansvaret i Balansansvarig part, BRP, respektive Leverantör av stödtjänster, BSP 
[12]. Denna förändring förenklar för aktörer som Gävle Energi att delta på 
stödtjänstmarknaden men även innan denna förändring genomförs kan Gävle Energi 
erbjuda stödtjänster men behöver då göra detta i samarbete med en balansansvarig.   

Innan denna ändring finns bara en balansansvarig part (BRP) medan leverantörer av 
stödtjänster i planeringsstadiet (upp till 1 dag innan) upphandlas av BRP och intradag 
(under dagen) av Svenska kraftnät. Mellanhanden BRP tas i vissa delar bort och ersätts 
av BSP, se Figur 3 [13]. En anledning till detta är bland annat att förenkla aggregering 
eftersom det i nuläget blir krångligt då det kan finnas många olika balansansvariga, men 
om en aggregator i stället kan agera som BSP kan det problemet lösas [14].  
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Figur 3: balansansvaret idag och i framtiden [13]. 

3. Elnät 

I Figur 4 syns en schematisk bild över elsystemet där det framgår hur 
frekvensregleringen går till fysiskt.    

 

Figur 4: schematisk bild över elsystemet 
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Sveriges elnäts fysiska uppdelning består av nätavräkningsområden och elområden 
(SE1-4) där varje nätavräkningsområde tillhör ett elområde.  

Elnäten i Sverige finns i tre nivåer; lokalnät, regionnät och transmissionsnät. 
Transmissionsnätet är den översta nivån, regionnäten är den mellersta nivån och 
lokalnäten är längst ner i kedjan. Skillnaden mellan nätnivåerna är främst 
spänningsnivåerna i ledningarna och ägandet. Transmissionsnätet ägs av Svenska 
kraftnät och har den högsta spänningen (220–400 kV) [15]. Transmissionsnätet går från 
norr till söder och överför el till regionnäten (40–130 kV) som i sin tur överför el till 
lokalnäten (0.4–30 kV). Region- och lokalnäten ägs av företag men alla elnät är 
monopol i det områden de äger och kontrolleras därför av tillsynsmyndigheten 
Energimarknadsinspektionen. Gävle Energi äger lokalnät i området kring Gävle.  

Ellagen definierar elnätstariffer som ”avgifter och övriga villkor för överföring av el och 
för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät.” [16]. Elnätstariffer är uppdelade i två 
delar: en kostnadstäckande och en kostnadsreflektiv [17]. Så genom att införa 
flexibilitetstjänster kan man minska kostnaderna för kunderna eftersom man inte 
behöver överdimensionera nätet för vissa specifika fall.  

3.1 Flexibilitet framför och bakom mätaren 

Det finns som sagt olika sätt att utöva flexibilitet för att avlasta elnätet. Två perspektiv 
på detta är huruvida flexibiliteten sker framför eller bakom mätaren. Flexibilitet framför 
mätaren är flexibilitet som säljs och köps mellan aktörer, till exempel 
stödtjänstmarknaderna eller lokala flexibilitetsmarknader, medan flexibilitet bakom 
mätaren innebär flexibilitet inom verksamheten. Ett exempel på flexibilitet bakom 
mätaren är om ett hushåll har solcellspaneler installerade på taket och sedan laddar över 
överskottsenergi till ett batteri för att minska effekttoppar (så kallad peak shaving eller 
lastutjämning). Flexibilitet framför mätaren innebär å andra sidan justering i elsystemet 
snarare än i den egna verksamheten, vilket till exempel kan ske i form av stödtjänster 
eller lokala flexibilitetsmarknader.  

För industrier är det vanligt att man har så kallade effektabonnemang med det 
elnätsföretag de är anslutna till, där topparna i effekt styr elnätskostnaderna [18]. Idag är 
det vanligt att man baserar effekttaxan på medelvärdet av de tre högsta topparna 
föregående månad men det blir allt vanligare att man styr efter ett enda högsta värde i 
och med att det blir allt trängre i näten. Det blir då ännu viktigare att hålla nere sina 
effekttoppar för att hålla ner sina elnätskostnader. Så utöver att flexibilitet blir en möjlig 
intäkt via stödtjänstmarknader så kan man spara in utgifter genom att vara flexibel 
bakom mätaren. 
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3.2 Gasturbiner och flexibilitet 

Gasturbiner är relativt snabbstartade (de startar på några minuter), men inte lika 
snabbstartade som tillexempel batterier. Batterier och gasturbiner fyller därför olika 
flexibilitetsbehov. Batterier (och V2G) är bra för frekvensreglerande, snabb, flexibilitet 
men har en begränsad uthållighet. Gasturbiner däremot har en lite längre uppstartstid 
men kan köras så länge det finns behov vilket gör att de kan ta hand om längre perioder 
av effektbrist. Gasturbiner har dock väldigt dyra rörliga driftkostnader eftersom bränslet 
ofta är dyrt och gasturbiner har en förhållandevis låg verkningsgrad [19]. Det är därför 
inte lönsamt att köra gasturbiner alla årets timmar utan bara när elpriset är högt, se Figur 
5: Rörlig kostnad för olika kraftslag. Men i och med att stadstrafik som drivits av biogas 
i allt större utsträckning elektrifieras [20] så skulle marknaden för biogas kunna 
förändras och sjunka i pris, eller i alla fall bli mer tillgänglig för gasturbiner. I den här 
rapporten är utgångspunkten att gasturbiner drivs av lokalproducerad biogas och inte 

importerad naturgas.  

Figur 5: Rörlig kostnad för olika kraftslag 

Gasturbiner kan säkra effekt när det finns effektbrist lokalt.  

Idag har Sverige en energy only-marknadsmodell vilket innebär att kraftproducenter 
endast får betalt för den energi de producerar. En energy only-marknad innebär att det 
inte finns någon säkerställd tillgänglig effekt i systemet [21]. Det finns alltså ingen 
marknad i Sverige för effekt som det finns för frekvensreglering men i och med att 
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elmixen förändras så skulle även detta kunna förändras i framtiden [22]. I flera andra 
länder har effekt och bristen på denna varit en del av den energipolitiska debatten under 
en tid och har olika typer av kapacitetsersättningsmekanismer på plats redan idag (till 
exempel i Storbritannien och Spanien) [23] [24]. Eftersom Sverige haft ett system 
baserat på en stor del planerbar kraft så har diskussionen kommit mer på senare år när 
större del av elmixen blivit intermittent. En kapacitetsmarknad behandlar obalanser i 
systemet under en längre period, inte bara kortsiktigt som de frekvensrelaterade 
stödtjänstmarknaderna.  

Idag pratas det mest om att ersätta befintliga oljeeldade kraftverk med gasdrivna för att 
få en mindre klimatpåverkan, men gasturbiner kan på längre sikt ha mycket fler 
användningsområden än så [19], se Tabell 2. 
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Tabell 2: användningsområden för gasturbiner nu och i framtiden [19] 

Område & 
ansvar\år 

Idag 2020+ 2030 2040+ 

Störningsreserv 
SVK 

Ersätter olja för 
gasturbiner 

Ersätter olja för 
gasturbiner 

Ersätter olja för 
gasturbiner 

Utökning med 
gasförsörjda GT 

Effektreserv  
SVK 

Ersätter olja för 
gasturbiner 

Ersätter olja för 
gasturbiner 

Nya resurser i 
reserven 

Nya resurser i 
reserven 

Flaskhalshantering 
TSO (SVK) 

- - - 
Vid kall väderlek i 

SE3 

Flaskhalshantering 
DSO 

Vid lokal 
kapacitetsbrist 

Vid lokal 
kapacitetsbrist 

Vid lokal 
kapacitetsbrist 

Vid lokal 
kapacitetsbrist 

Dagenföre-
/intradag  

Nord Pool 

Inte lönsamma som 
spetslast i dagens 

marknad 

Inte lönsamma som 
spetslast i dagens 

marknad 

Ett fåtal timmar, 
tveksam lönsamhet 

Ett hundratal 
timmar, tveksam 

lönsamhet 

Balansmarknader 
SVK 

- 
Vid mycket kall 

vinterlek 
Vintertid Vintertid 

Elberedskaps-
förmåga  

SVK 

Kan hanteras av 
störningsreserven 

Behöver 
säkerställas av 
andra resurser 

Behöver 
säkerställas av 
andra resurser 

Behöver 
säkerställas av 
andra resurser 

 

Flera leverantörer erbjuder idag lösningar som kombinerar batterier och gasturbiner för 
att få både snabbhet och uthållighet [19, p. 30].  

Ekogas är ett biogasföretag i Gävleborgsregionen. Ekogas ägs av Gävle energi och 
Gästrike återvinnare. Ekogas producerade 29,4 GWh biogas 2020 [25]. En 
elproducerande gasturbin på 15 MW kan köra ca 800 timmar på det, men det skulle 
innebära att ingen gas kan gå till fordonsdrivmedel. Idag går all gas från Ekogas till 
fordon, bland annat drivs lokaltrafiken i Gävle till stor del av biogas. För att denna 
biogas ska kunna användas till elproduktion i stället så krävs att stadsbussar och andra 
kunder börjar drivas av andra drivmedel. Gävle kommun har som mål att ha helt 
utsläppsfri kollektivtrafik och har därför redan börjat byta ut gamla biogasbussar mot 
elbussar vilket i förlängningen skulle kunna innebära ett ökat utbud av biogas i området 
[26]. Nationellt ökar både biogasproduktionen och biogasanvändningen [27].  

Gasturbiner utan batterier kan idag verka på mFRR-marknaden där uppstartstiden är lite 
längre. Svenska kraftnät bedömer att behovet för mFRR-resurser kommer öka [10, p. 
82], vilket skapar bättre förutsättningar för en investering i en gasturbin.  



11 

 

4. Metod 

För att rama in studien beskrivs Sveriges elsystem, flexibilitet och stödtjänstmarknaden 
i kapitel 2. Detta ligger sedan till grund för utvärderingarna och beräkningarna som 
presenteras i resultatet. Studien består av två fallstudier med lite olika perspektiv. Det 
första fallet gäller en kund till Gävle energi, ett fraktföretag som ska elektrifiera delar av 
sin fordonsflotta och kombinera detta med solcellsanläggning och eventuellt ett 
energilager och syftet med denna studie är hur flexibilitet och stödtjänster kan bidra till 
denna lösning för att skapa möjligheter och lönsamhet. Fler kunder till Gävle energi är 
intresserade av lösningar som kombinerar solceller, fordonsladdning och flexibilitet för 
att vara en del i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige, på ett sätt som är lönsamt. Så 
modellen som används för åkeriet kan appliceras på nya företag så länge man har 
tillgång till rätt data. Fallet kommer kallas Sol, laddning och ackumulering (SLA). 

Det andra fallet gäller anläggningen av en gasturbin i Gävle energis nät. I denna studie 
utvärderas hur en gasturbin skulle kunna bidra med flexibilitet till Gävle energis nät, 
samt bidra med stödtjänster på mFRR.  

För de olika fallen krävs lite olika tillvägagångssätt vilka beskrivs nedan.  

4.1 SLA 

I denna rapport studeras en kund till Gävle energi som är ett lokalt åkeri. En del i 
åkeriets färdplan för hållbarhet är att de vill de elektrifiera en del av sin fordonsflotta, 
både tjänstebilar och lastbilar. Detta kommer innebära ett ökat behov för el och effekt 
och detta är en utmaning som många företag står inför när de gör omställningar för 
klimatet. En del i den ökade elektrifieringen är flexibilitet, vilket är fokuset i den här 
rapporten. Genom att kartlägga det nuvarande och framtida systemet kan flexibla 
lösningar jämföras och optimeras för att minska kostnader för både kunden och Gävle 
energi.  

Kring åkeriets depå byggs ett system upp för att flexibiliteten ska kunna utvärderas. 
Utgångspunkten ligger i energianvändningen 2021, som finns tillgänglig som timserie, 
och sedan byggs en modell där framtida utveckling läggs till i form av solceller och 
eldrivna tjänste- och lastbilar. 

Elservisen för åkeriet idag är en säkring på 250A och ett abonnemang på 500A.   

En genomsnittsdag i juli 2021 tas fram genom att räkna ihop ett medelvärde för varje 
timme. Då energianvändningen i verksamheten är som högst under juli är denna månad 
intressant att studera. Genom att ta fram en ”medeldag” får temporära störningar mindre 
betydelse. Medeldagen används sedan för att analysera effekttoppar och planera för hur 
och när laddning av elfordon bör ske. 
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En solcellsanläggning simuleras i en beräkningsfil från Gävle energi där solceller 
placeras ut på taket av depån. Solcellernas produktion beräknas därefter utifrån 
parametrar som panelmodell, antal paneler, panelernas storlek, panelernas riktning och 
panelernas lutning. De solcellspaneler som använts i denna studie är 500 Vertex S - 
backsheet monocrystalline module TSM-DE09.08. Varje panel är 1096x1754mm och 
kan leverera 400W [28]. Hälften av panelerna riktas i nordvästlig riktning och hälften 
riktas i sydöstlig riktning, se Figur 6. Solcellsanläggningens dimensionering styrs av 
takets storlek.  

 

Figur 6: Solcellernas placering på taket 

För varje timme under 2021 subtraheras solcellsproduktionen från depåns konsumtion 
och ritas upp i en graf. Med detta som bakgrund genomförs en jämförelse mellan 
effektuttaget innan och efter en potentiell solcellsanläggning installerats. Utifrån detta 
kan även information om överskottet utläsas. De timmar som produktionen överskrider 
konsumtionen sparas i en tabell. 

En batterimodell tas fram där batteriet inte bara laddas med överproduktion utan 
används för ackumulering. Batteriet laddas upp när förbrukningen är under en viss 
tröskeleffekt, Pt, och laddas ur när förbrukningen är över denna nivå. På så sätt kan 
effekttopparna i förbrukningen sänkas vilket gör att ett billigare effektabonnemang kan 
användas. När mer laster kopplas på i form av fordonsladdning kanske det nuvarande 
abonnemanget och de fysiska förutsättningarna i form av ledningar och kablar inte 
räcker till. Då skulle ett batteri som sänker effekttopparna också kunna leda till att de 
anläggningskostnader som en ny nätanslutning skulle innebära kan undvikas. Denna 
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modell körs för flera storlekar på batteri för att hitta den mest lönsamma lösningen. I 
Kapitel 2.2 beskrevs de olika stödtjänstmarknadernas krav den stödtjänstmarknad som 
idag är mest tillgänglig för batterilager är FCR-D. Batterier kan leverera både upp och 
nedreglering men eftersom nedregleringen på FCR-D startade 2022, och det därmed inte 
finns ett helt år av prisdata, så har bara priser på FCR-D (upp) använts i denna studie. 
Större batterier ger mer intäkter på FCR-D men är en större investering och kräver mer 
energi för att laddas. De intäkter och besparingar som används för att optimera storlek 
på batteriet är: 

▪ Besparingar från sänkta effekttoppar 
▪ Intäkter FCR-D 
▪ Kostnad batteri 
▪ Kostnad för inköpt el för lastutjämning 

De olika storlekar på batterier som undersökts har valts baserat på att det idag finns 
växelriktare som är optimerade för just dessa storlekar på batterier. De storlekar som 
undersöks är 160kWh/100kW, 243kWh/200kW och 486kWh/400kW. Priserna är 
baserade på de priser som gällde för varje timme 2021, på både spotmarknaden och FR-
D (upp). 

Batteriernas state of charge (SOCb) beräknas för varje tidpunkt. Laddning beräknas 
enligt 

𝑆𝑂𝐶𝑏(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶𝑏(𝑡 − 1) ∗ (1 − 𝜎𝑏) + 𝐸(𝑡) ∗ 𝜂𝐵𝐶  

{ 𝑃𝑡(𝑡) ∗ 𝑡 > 𝐸𝑓(𝑡)|𝐸(𝑡) = (𝑃𝑡(𝑡) ∗ 𝑡 − 𝐸𝑓(𝑡))𝑃𝑡(𝑡) ∗ 𝑡 < 𝐸𝑓(𝑡) 𝑜𝑐ℎ 𝑃𝑡(𝑡) > 𝑃𝑚𝑎𝑥|𝐸(𝑡) = −𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑃𝑡(𝑡) ∗ 𝑡 − 𝐸𝑓(𝑡) < 𝑃𝑚𝑎𝑥|𝐸(𝑡) = −(𝐸𝑓(𝑡) − 𝑃𝑡(𝑡)) ∗ 𝑡 
( 1 ) 

där σb är batteriets självurladdning, Pt är tröskeleffekten vilket är den nivå som 
bestämmer om batteriet laddas eller laddas ur, Ef är fastighetens förbrukning inklusive 
solcellsproduktionen, C är batteriet lagringskapacitet, ηB är batteriets verkningsgrad och 
t är tiden. Om skillnaden mellan Pt och Ef är större än batteriets kapacitet så laddar 
batteriet ur (det vill säga SOCb(t) = 0). Laddningens och urladdningens maxeffekt, Pmax, 
har i modellen antagits vara lika stor. 

För att kunna göra effektdiagram med och utan batteri beräknades laddning-och 
urladdningseffekten för varje tidpunkt i tidsserien. Laddning beräknades enligt 𝑃𝑐ℎ = 𝑃𝑡 ∗ 𝑡 − 𝐸𝑓 

( 2 ) 

med en begränsning där Pch som högst kan bli Pmax. Urladdningen beräknades enligt 
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{𝑆𝑂𝐶𝑏 ∗ 𝐶 > 𝐸𝑓 − 𝑃𝑡|𝑃𝑑𝑐ℎ = (𝐸𝑓 − 𝑃𝑡 ∗ 𝑡) ∗ 𝜂𝐵𝑆𝑂𝐶𝑏 ∗ 𝐶 < 𝐸𝑓 − 𝑃𝑡|𝑃𝑑𝑐ℎ = SOC𝑏(t) ∗ C ∗ 𝜂𝐵  

( 3 ) 

Hela batterimodellen finns i Matlab-kod i bilaga A. 

Den indata som batterimodellen bygger på kommer från elförbrukningen idag och den 
simuelerade framtida förbrukningen. För framtidsscenariot adderas utöver solcellerna 
eldrivna tjänste- och lastbilar och deras laddmönster till modellen. 

För att modellera tung fordonsladdning så har de fordon som ska komma in i depån 
slumpmässigt tilldelats olika värden för sträckor de åkt sedan förra laddningen, 
hastighet de kört i, hur länge de kört samt hur fort de kört för att få fram laddbehoven 
som kommer skilja sig något mellan fordonen. De olika laddbehoven leder till olika 
laddtider som baseras på vilken effekt fordonen laddas med. Sedan adderas effekten 
från alla fordons laddning för varje timme under ett dygn. Detta läggs sedan på 
fastighetens grundlast. Lastbilarna kommer behöva snabbladda under dagen men detta 
antas ske på en annan plats än depån.  

Energibehovet när lastbilarna anländer till depån beräknas enligt 𝐸 = 𝑇𝑣𝐸kons(1 – 𝑆𝑂𝐶ankomst) 

( 4 ) 

där T är körtiden, v är genomsnittshastigheten och 𝐸kons är den energi som konsumerats 
per kilometer sedan senaste laddningen. 𝑆𝑂𝐶ankomst räknas ut genom 𝑆𝑂𝐶ankomst=1-D/L 
där L är lastbilens maximala sträcka och D är den körda sträckan i kilometer. Laddtiden 
räknas sedan ut med 

𝑇𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃  

( 5 ) 

där P är laddeffekten och Eförbrukning är den totala förbrukade energin sedan förra 
laddningen. Utöver detta så antas att batterierna klarar en körtid på minst 4,5 timme [29] 
vilket motsvarar batteristorlekar på 250–540 kWh.  

Värdena på T,v, 𝐸kons och 𝑆𝑂𝐶ankomst slumpades mellan intervallen som redovisas i 
Tabell 3 för att få en närmare bild av verkligheten där alla lastbilar kommer ha kört 
olika långt.  



15 

 

Tabell 3: Egenskaper för lastbilar 

Egenskap Beteckning Enhet Varieras mellan 
Energikonsumtion Ekons kWh/km 1,2–1,7 
SOC vid ankomst SOCankomst % 20–40 

Körtid T h  2,5–4,5  
Medelhastighet v km/h 70–90 

  

Tjänstebilsladdningen modelleras på samma sätt som den tunga fordonsladdningen, 
men med andra inparametrar. De inparametrar som använts redovisas i Tabell 4. För 
tjänstebilarna har körd sträcka använts i stället för körtid och medelhastighet, eftersom 
alla bilars batterier antas vara av samma storlek.   

Tabell 4: Egenskaper för tjänstebilar 

Egenskap Beteckning Enhet Varieras mellan 
Energikonsumtion Ekons kWh/km 0,13–0,18 
SOC vid ankomst SOCankomst % 20–50 

Körd sträcka s km  150–270  
 

Modellen för de tunga lastbilarna körs för olika värden på laddeffekt och antal lastbilar 
för att ta fram vad den nuvarande servisen klarar samt för att avgöra hur stor skillnad det 
blir för laddmöjligheterna när ett batteri läggs till i systemet.  

Intäkter från FCR-D (upp) kan fås genom att sälja nedreglerad laddeffekt. Detta 
beräknas årsvis genom  𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 = ∆𝑃 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠𝐹𝐶𝑅−𝐷 ∗ ℎ  
där ∆𝑃 är den effekt som säljs, prisFCR-D är medelpriset för FCR-D 2021 och h det antal 
timmar som resursen finns tillgänglig. Denna beräkning ger ett ungefärligt värde då det 
inte tar hänsyn till exakta pris för olika timmar och utgår från att alla budgivningar som 
budas på vinns.  

4.2 Gasturbin 

I rapporten studeras ett scenario där en gasturbinanläggning byggs i Gävle energis nät 
där den kan motverka lokala flaskhalsar samt sälja energi på mFRR.  

Först och främst utreds gasturbinens ekonomiska möjligheter i sig själv, utan batteri. I 
Kapitel 3.2 förklarades att det inte finns någon ren kapacitetsmarknad i Sverige. Detta 
innebär att den aktuella flexibilitetsmarknaden för gasturbiner är mFRR. mFRR passar 
gasturbinens egenskaper eftersom det inte krävs lika snabb uppstartstid. Utöver mFRR 
så kan el säljas på spotmarknaden de timmar priset är tillräckligt högt. Bud på de två 
marknaderna, mFRR och spot, läggs olika lång tid innan drifttimmen [7] [30], vilket 
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innebär att beslutet om vilken marknad kapacitetsresursen ska buda på måste 
bestämmas på förhand. Fallet baseras på en gasturbin på 15 MW, att turbinen kostar 4 
miljoner per MW och ett gaspris på 2100 kr/MWh. Elverkningsgraden antas vara 40%. 

För att göra en beräkning på gasturbinens lönsamhet skapas en timserie för alla årets 
timmar. För varje timme görs en beräkning om gaspriset delat med verkningsgraden är 
lägre än spotpriset eller uppregleringspriset (mFRR). I beräkningen antas priserna gå att 
förutspå till 100% och därför kan det högsta av spot- eller uppregleringspris väljas och 
intäkten för den timmen beräknas enligt 

𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑙 = 𝑃 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠𝑝𝑜𝑡,𝑚𝐹𝑅𝑅 − 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑔𝑎𝑠𝜂  

( 6 ) 

där P är turbinens effekt i MW, prisspot/mFRR är priset på spot- eller mFRR-marknaden 
beroende på vilket som är högst i, prisgas är priset på gas (natur eller bio) och η är 
elverkningsgraden för turbinen. Priset på spot räknas i kr/MWh och priset på mFRR 
räknas i kr/MW men eftersom båda marknaderna upphandlas per timme så blir priserna 
på de båda marknaderna jämförbara.  

Utöver elektricitet fås värme ut ur turbinen vilket innebär att den kan säljas som 
fjärrvärme, om det finns förutsättningar från fjärrvärmenätet. Ifall förutsättningarna 
finns beräknas denna intäkt enligt 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑃 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒 

( 7 ) 

där prisvärme baseras på Gävle energis värmepriser och värmeförluster bortses från.  

2021 års priser på spot och mFRR har använts i beräkningarna.  

Hur marknaden kommer förändras är svårt att bedöma då det är väldigt många faktorer 
som påverkar utvecklingen. I denna studie kommer därför flera scenarion för hur 
mycket marknaden förändras jämföras. Eftersom Svenska kraftnät bedömer att behovet 
kommer öka [10] kommer denna undersökning bara behandla fall där priserna ökar. 
Priserna på mFRR-marknaden varieras från 40% till 150% ökning för att belysa vilken 
ökning som krävs för att en gasturbin ska bli lönsam. 

Utöver detta utförs en känslighetsanalys på gaspriset där det varieras från 800 kr/MWh 
till 2100 kr/MWh. Detta genomförs för att bedöma gasprisets påverkan på intäkterna. 
Eftersom gaspriserna ökat väldigt mycket under 2021 och är svåra att förutse är det 
intressant att veta hur olika priser på gas påverkar utfallet.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer resultaten från de två fallen presenteras. Först presenteras 
resultaten för SLA sedan resultaten för gasturbinsfallet. 

5.1 SLA 

I Figur 7 syns depåns effektuttag under 2021, innan några tunga fordon elektrifierats. 
Effektuttaget varierar mycket men ligger alltid över 60 kWh/h. Uttaget är något högre 
under sommarmånaderna vilket beror på att kylbehovet är större den tiden på året. 
Trenden stämmer även med tidigare års effektuttag. Medeleffekten är 113 kW och är 
markerad i figuren.  

 

Figur 7: Depåns effektuttag under 2021. 

I Figur 8 illustreras hur effektuttaget förändras när solcellspaneler installerats på taket. 
Medeleffekten sänks med 16 kW över året, framför allt under sommaren har solcellerna 
en stor effekt. Vid 82 tillfällen understiger kurvan noll vilket innebär ett överskott. 
Överskott innebär i sin tur en möjlighet att lagra eller sälja elen. De allra högsta 
topparna sänks med ca 20kW. Alla timmar med överskott inträffar under 
sommarhalvåret. Överskotten ligger mellan 0 och 44 kW. Medelvärdet på överskottet är 
12 kW.  
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Figur 8: Effektuttaget efter att solcellspaneler installerats 

Energin från solcellerna täcker upp en ganska liten del av fastighetens 
energiförbrukning. Dock kan den nya produktionen täcka en del av de nya lasterna.  

I Figur 9 illustreras hur energiförbrukningen i anläggningen ser ut en genomsnittsdag i 
januari och juli utan solceller. Generellt ligger förbrukningen ganska jämt över dygnet, 
det finns inga tydliga trender över dygnet. Detta beror antagligen på att den största 
förbrukningen kommer från kyl- och frysanläggningar som är i gång hela dygnet. 
Dippen i förbrukning som syns vid klockan 10 beror på att fryskompressorerna stängs 
av för avfrostning under den tiden. Denna dipp kan man även se under resten av året. 
Januaridagen ligger konsekvent lite lägre i effekt än julidagen, främst på grund av att 
det inte krävs lika mycket kylning.  
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Figur 9: Genomsnittsförbrukningen i fastigheten i juli och januari. 

Enligt åkeriets färdplan för hållbarhet ska 17% av fordonen i fordonsflottan drivas av 
batterier 2030. Av dessa kommer ca 30 vara elektriska lastbilar som är stationerade i 
Gävledepån. Dessa 30 fordon kommer dominera energianvändningen. Effekttopparna 
skulle i så fall alla dessa fordon laddas samtidigt med 22 kW ligga kring 800 kW och 
hålla i sig långa delar av dygnet då lastbilarna laddar över natten. Det överskrider även 
den maxeffekt som idag kan levereras till anläggningen.  

Inom den servis och med de förutsättningar som finns idag kan 9 fordon laddas med 22 
kW under natten, alternativt kan 4 lastbilar ladda med 50kW. Lastprofilen för fallet där 
9 lastbilar laddas med 22 kW syns i Figur 10. Effekten är som högst de första 6 
timmarna och avtar sedan. Om alla lastbilar behöver åka tidigt på morgonen så behövs 
all laddeffekt till det men om det finns utrymme för att låta de lastbilar som behöver 
ladda längst åka i väg senare kan man sälja nedreglerad laddning på FCR-D, och i 
många fall så kan lastbilarna ladda på som vanligt och om resursen avropas behövs den 
bara i 20 min åt gången. Detta innebär att man genom den tunga fordonsladdningen kan 
få intäkter från FCR-D (upp) på ca 12 000.  
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Figur 10: Lastprofil för 9 lastbilar som laddas med 22 kW 

Genom att installera ett batterilager kan effekttoppar sänkas och på så sätt kan vi frigöra 
utrymme för fler lastbilar. Se Figur 11-Figur 13för en jämförelse med och utan batteri 
för olika storlekar på batterilagret. Figur 11-Figur 13 beskriver fallet med 10 lastbilar 
som laddar med 22 kW. Figur 11 baseras på ett batterilager med en batterikapacitet på 
160 kWh och en batterieffekt på 100 kW. Figur 12 beskriver en batterikapacitet på 243 
kWh och en effekt på 200 kW och Figur 13 beskriver en batterikapacitet på 486 kWh 
och 400 kW. 

 

Figur 11: Lastutjämning med batteri på 160 kWh/100 kW 
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Figur 12: Lastutjämning med batteri på 243 kWh/200 kW 

 

Figur 13: Lastutjämning med batteri på 486kWh/400kW 

Det framgår från Figur 11-Figur 13 att ett större batteri klarar av att sänka fler toppar 
men det kräver även mer energi för att laddas upp. Det största batteriet klarar av att 
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sänka topparna under servisens gränser upp till 12 lastbilar. Att ha batteriet laddat för att 
vara redo att sänka effekttopparna innebär att energi behöver köpas från nätet. I Tabell 5 
framgår hur lönsamma de olika storlekarna på batteri hade varit utifrån 2021 års priser 
på spot- och FCR-D-marknaden om 6 lastbilar laddas med 50 kW. Detta scenario valdes 
för att batterierna skulle få möjlighet att laddas upp. Jämfört med fallet där 9 lastbilar 
laddas med 22 kW så blir effekttoppen högre men pågår under en kortare tid, vilket är 
bättre för batteriernas egenskaper. Vid 9 lastbilar som laddas med 22 kW kunde inget av 
batterierna sänka alla effekttoppar.  

Tabell 5: Utfall för olika batteristorlekar när 6 lastbilar laddas med 50 kW utifrån 2021 

års priser. 

  160kWh/100kW 243kWh/200kW 486kWh/400kW 
Investering [kr] 1 700 000 2 200 000 3 370 000 
Resultat per år [kr] -97 790 32 570 646 070 
Återbetalningstid [år] -17 68 5 

 

Återbetalningstiden i Tabell 5 tar endast hänsyn till intäkterna från FCR-D- och 
spotmarknaden. Utöver detta kan investeringen ställas mot kostnaderna för att bygga ut 
nätet. Även det lilla batteriet klarar av att hålla 6 lastbilar som laddas med 50 kW inom 
den servis som finns idag och är därför ett alternativ till att bygga ut anslutningen. Att 
resultatet för det minsta batteriet är negativt beror på att det aldrig har kapacitet kvar för 
att sälja på stödtjänstmarknaden när effekttopparna sänkts. Eftersom batterimodellen 
prioriterar att sänka effekttopparna kan detta leda till att batteriet laddas vid dyra 
tillfällen och intäkterna från de sänkta effekttopparna är inte tillräcklig för att väga upp 
för detta. 

I Figur 14 syns alla faktorer som påverkar fraktföretagets effektuttag. I olika färg 
illustreras lasten från fordonsladdning (både personbilar och tunga lastbilar), 
fastighetens förbrukning, batterilagret samt solcellsproduktionen. Graferna är baserade 
på juni månad. 



23 

 

Figur 14: Alla laster kopplade till fraktföretagets energiförbrukning 

 

5.2 Gasturbin 

I Figur 15 illustreras hur intäkterna och drifttimmarna förändras om värdet på mFRR-
marknaden ökar. Priserna på mFRR-marknaden varieras från 40% till 150% ökning. 
Båda parametrarna ökar i stort sett linjärt mot ökningen på mFRR. Även vid en stor 
ökning på mFRR så är drifttimmarna för gasturbinen få, bara ca 140 timmar vid en 
ökning på 150%. Vid marknadspriserna som var på spot och mFRR 2021 hade turbinen 
kört 10 timmar och genererat en intäkt på 3 miljoner kr. Detta motsvarar en intäkt på 
200 kr/kWh. Vid en ökning på 150% blir intäkten 12 miljoner vilket motsvarar 806 
kr/kWh. 
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Figur 15: mFRR – intäkt och drifttimmar 

I Figur 16 syns hur de totala intäkterna från en gasturbin förändras beroende på 
gaspriset. Intäkterna sjunker kvadratiskt jämfört med ökningen i pris vilket innebär att 
gaspriset har en väldigt stor påverkan.  När gasen kostar 2 100 kr/MWh, vilket är 
utgångspunkten i den här undersökningen, blir intäkterna baserat på 2021 års priser 3 
miljoner kr per år för en investering på 60 miljoner. Vid ett gaspris på 800 kr/MWh blir 
intäkten 5,3 miljoner kr. Antalet drifttimmar varierar från 67 vid ett gaspris på 800 kr 
till 10 vid ett gaspris på 2100 kr. 

 

Figur 16: Intäkter beroende på gaspris 
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6. Diskussion 

Här kommer resultaten från kapitel 5 och följderna dessa resultat leder till diskuteras.  

6.1 SLA 

Fastigheten har idag en relativt hög energiförbrukning och trots en solcellsanläggning 
på 200 kWp är det få timmar på dygnet där solceller producerar mer än vad som 
förbrukas inom fastigheten. Däremot är det bra att solcellerna har ett högt utnyttjade just 
för den egna förbrukningen eftersom skatter och andra kostnader som annars skulle 
kommit från inköpt el sparas in. Eftersom konsumtionen kommer öka när fordon i 
verksamheten elektrifieras så kommer solelen täcka ännu större del av den egna 
förbrukningen. På eftermiddagarna när lastbilarna anländer till depån är då toppen i 
förbrukning är som störst. För att undvika ytterligare belastning på servisen vore det 
därför bra om tjänstebilarna i så stor utsträckning som möjligt laddas på förmiddagarna. 

Ett batterilager kan användas för att öka andelen egenproducerad el som används i den 
egna fastigheten men i det här fallet är den andelen redan så pass hög att ett batteri i det 
syftet blir överflödigt. Det ett batterilager i stället kan användas till är att förflytta toppar 
i förbrukningen för att jämna ut lastprofilen och på så sätt hålla sig inom en lägre 
elservis samt få lägre effekttariffer. Jämförelsen med och utan batteri visar att ett 
batterilager på 400kW/486kWh kan frigöra utrymme för ett par lastbilar till, från 9 till 
12 om de laddar med 22 kW, men mer än så kan ett batterilager inte bidra med vad 
gäller utrymme, oavsett storlek. Detta beror på att problemet med fler batteridrivna 
lastbilar inte bara är ett effektproblem, utan även ett energiproblem. Batterier är bra på 
att förflytta förbrukningen men när energibehovet ökar behöver energi tillsättas till 
systemet utifrån. När batteriet ökar för mycket i storlek så laddas det aldrig upp till 
100% eftersom det inte finns tillräckligt med tid då effekten ligger under tröskeleffekten 
för att batteriet ska kunna laddas fullt. Det blir därför bortslösat att ha ett för stort 
batteri. Batterier är ett bättre komplement till snabbladdning, där topparna är höga men 
under kort tid, än vad de är till depåladdning. Av de tre batterier som jämförts i den här 
studien är det största batteriet mest lönsamt, men detta batteri laddas som max upp till 
80%. Teoretiskt hade ett batteri med kapaciteten 389 kWh fungerat lika bra som 
batteriet med kapaciteten 486 kWh men eftersom växelriktarna är optimerade för vissa 
storlekar på batterier så är det naturligt att välja mellan de storlekarna.  

Jämfört med att bygga ut anslutningen till nätet sparas tid. Ett batterilager kan 
installeras väldigt snabbt medan nya ledningar kan ta flera år. 

Batteriet behöver vara överdimensionerat för att både kunna sänka depåns effekttoppar 
och ha energi kvar att sälja på FCR-D. Besparingarna från lastutjämningen är 
förhållandevis små och investeringen i batterilagret behöver intäkter från FCR-D (upp) 
för att få en rimlig återbetalningstid, men är batteriet för stort så ökar återbetalningstiden 
igen. En sak som inte behandlas i modellen är dock att det på FCR-D utdelas ersättning 
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oavsett om resursen blivit utnyttjad. I modellen räknas den kapacitet som sålts på FCR-
D alltid bort från SOCb, men i praktiken får man betalt för FCR-D oavsett om resursen 
används vilket innebär att man skulle kunna få betalt utan att SOCb påverkas. Detta 
innebär att fler effekttoppar antagligen skulle kunna sänkas även med ett mindre batteri. 

De största möjligheterna för stödtjänster för åkeriet finns hos batterilagret. Det är en stor 
investering men med rätt storlek på batteriet så kan man maximera lastutjämning och 
FCR-D att få maximal utdelning.  

Fler kunder till Gävle Energi är intresserade av liknande lösningar med solceller, 
batterilager och fordonsladdning. Modellen som används för åkeriet kan appliceras på 
andra företag i framtiden. Parametrarna kan ändras så länge tillgång till företagets 
förbrukningsstatistik, solcellspotential och servisbegränsningar finns.  

En fördel med att ha fler kunder med liknande lösningar är att resurserna kan användas 
ihop, med Gävle Energi som aggregator. Kravet för att sälja på FCR-D är 0,1 MW men 
även mindre resurser kan erbjudas om de erbjuds ihop med andra. Även om man har 
resurser som möter kraven så är det bra att ha en portfölj av resurser då man kan ha 
resurserna som backup för varandra om det finns osäkerheter i när de kan leverera. 
Gävle Energis avdelning för energitjänster fungerar som ett stöd i processen så företag 
som inte har energikompetens ändå kan vara en del av en hållbar omställning, för sig 
själva och för samhället i stort. 

6.2 Gasturbin 

Det finns många osäkerheter med gasturbinsfallet. Främst bygger det på att Sveriges 
elsystem förändras och kommer bli mer pressat i framtiden när planerbara energikällor 
minskar och intermittenta ökar och detta skulle leda till ökade intäkter från mFRR. En 
risk med det antagandet är att andra förändringar bortses ifrån. Redan nu byggs mer 
förbrukningsflexibilitet in i systemet, dels genom aggregerad flexibilitet hos 
värmepumpar [31], dels genom storskalig, industriell flexibilitet som vätgasproduktion 
[32, p. 61]. Detta är faktorer som skulle påverka en investering i en gasturbin negativt. 
Gasturbinens lönsamhet bygger i stor utsträckning på att de dyraste timmarna är väldigt 
dyra. Eftersom turbinen är i gång väldigt få timmar blir dessa avgörande för turbinens 
överlevnad. Om en annan aktör vinner flera av dessa budgivningar skulle det avsevärt 
försämra gasturbinens lönsamhet, och eftersom det rör sig om väldigt få timmar blir 
osäkerheten stor.  

Utöver priserna på spotmarknaden och mFRR är det priset på gas som styr hur lönsam 
en gasturbin kan bli. Gaspriserna under 2022 har varit väldigt höga jämfört med tidigare 
men det är svårt att förutspå om de kommer sjunka igen eller fortsätta vara höga, både 
på lång och kort sikt. Denna problemtik minskar dock en del när FCR-D går från pay-

as-bid till marginalprissättning. 
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En möjlighet är att fler stadsbussar drivs av batterier eller el på olika sätt och på så vis 
frigör biogas som kan användas till effektbalans. Men historiskt har biogaspriset följt 
naturgaspriset så även om det skulle finnas mer biogas att tillgå är det ingen garanti för 
att priserna skulle sjunka.  

En framtida studie skulle kunna undersöka gasturbinens potential när flera 
användningsområden kombineras. Om gasturbinen utöver att sälja kapacitet på 
spotmarknaden och mFRR kan användas för att motverka lokala flaskhalsar eller 
placeras strategiskt för att möjliggöra nya företagsetableringar blir nyttan med 
gasturbinen större.  

7. Slutsatser 

SLA-fallet behandlar ett fall där en verksamhet planerar att öka sin elanvändning 
väsentligt för att dra ner på sin klimatpåverkan. Många företag går mot samma 
utveckling där man byter ut sina fordon från fossildrivna till batteridrivna, även i företag 
där huvudverksamheten inte är frakt. För att genomföra omställningen till fossilfritt 
krävs viss flexibilitet, både inom verksamheter och i Sveriges elsystem i stort. Genom 
att skapa fler resurser som kan verka på de olika stödtjänstmarknaderna blir Sveriges 
elsystem stabilare och blir en intäkt för företagen som skapar bättre investeringskalkyler 
för elbilsladdare och batterilager. Utan att sälja på FCR-D går inte kalkylen ihop för att 
investera i ett batterilager för depån men när väl intäkterna från FCR-D tillkommer så 
kan även besparingar från sänkta effekttoppar räknas in och förbättra kalkylen. De 
sänkta effekttopparna skjuter även på behovet att utöka anslutningen och man sparar på 
så vis även tid.  

Behoven för stödtjänster är nationella och bedöms öka de kommande åren. I Gävle 
energis nät ligger behoven för flexibilitet längre fram i tiden och stödtjänster är idag ett 
sätt att sänka kostnader för elanvändning, kanske framför allt i takt med att 
elanvändningen ökar med till exempel införandet av batteridrivna fordon. I SLA-fallet 
används stödtjänster för att motivera en investering i ett batterilager. Batterilagret i sin 
tur kan möjliggöra för en snabbare övergång till batteridrivna lastbilar i verksamheten, 
men för att få lönsamhet krävs intäkter från stödtjänstmarknaden FCR-D.  

Gävle Energi fungerar som en mellanhand mellan resurs och marknad där befintliga 
kunder till Gävle Energi kan knytas ihop och ges tillgång till stödtjänstmarknaderna.  

Gasturbinsfallet behandlar större störningar i frekvens genom att verka på mFRR-
marknaden men för att det ska bli ett försvarbart business case behöver mFRR-
marknaden öka i värde de kommande åren. 
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Bilaga A 

Matlabkod för batterimodellen: 

Pmax= 200*2;                    %batteriets maxeffekt[kW]       
size=243*2;                     %batteriets kapacitet[kWh] 
sigma_b=0.01;                   %batteriets självurladdning 
eta_b=0.97;                     %Batteriets verkningsgrad 
E_gen=PV_prod;                  %Producerad solcellsel [kWh/h] 
E_l=effekt+heavy_charge_year+cars_charge_year;   %fastighetens 
förbrukning [kWh/h] 
cap_power=340;                  %gräns för om battriet laddar 
eller laddar ur (tröskeleffekt)[kW] 
  
SOC_b=zeros(8760,1); 
income_fcrd_battery=zeros(8760,1); 
SOC_b(1)=1;     %state of charge 
Pch(1)=0;       %laddeffekt 
Pdch(1)=0;      %urladdningseffekt 
for t=2:8760 
    if (E_l(t)-E_gen(t))<=cap_power           %batteriet laddas 
        Pdch(t)=0; 
        if SOC_b(t-1)==1            %batteriet är fullt 
            Pch(t)=0; 
            SOC_b(t) = SOC_b(t-1)*(1-sigma_b); 
        elseif E_gen(t)<E_l(t) 
            SOC_b(t) = (SOC_b(t-1)*(1-sigma_b))+(((cap_power-
(E_l(t)-E_gen(t)))*eta_b)/size); 
            Pch(t)=cap_power-(E_l(t)-E_gen(t)); 
        else 
            SOC_b(t) = (SOC_b(t-1)*(1-sigma_b))+((E_gen(t)-
E_l(t))*eta_b/size); 
            Pch(t)=cap_power+E_gen(t)-E_l(t);     
        end 
        if Pch(t)>=Pmax 
           Pch(t)=Pmax; 
        end 
        if SOC_b(t)>=1 
            SOC_b(t)=1; 
        end 
    else %batteriet laddas ur 
        Pch(t)=0; 
        y=(E_l(t)-E_gen(t))-cap_power; %y: skillnaden mellan 
effektkurvan utan batteri och gränsvärdet för laddning 
        if(y-(SOC_b(t-1)*size)<=0)       %vi har mer batteri 
kvar än vad som krävs för att sänka toppen      
            if (SOC_b(t-1)*size)>Pmax && y>Pmax 
                Pdch(t)=Pmax*eta_b; 
                SOC_b(t)=(SOC_b(t-1)*(1-sigma_b))-
(Pmax*eta_b)/size; 
            else 
                Pdch(t)=y*eta_b; 
                SOC_b(t)=(SOC_b(t-1)*(1-sigma_b))-
(y*eta_b)/size; 



 

 

                 
            end 
        else            %toppen är större än vad vi har kvar i 
batteriet 
            if (SOC_b(t-1)*size)>Pmax 
                Pdch(t)=Pmax*eta_b; 
                SOC_b(t)=(SOC_b(t-1)*(1-sigma_b))-
(Pmax*eta_b)/size;                 
            else 
                Pdch(t)=(SOC_b(t-1)*size)*eta_b; 
                SOC_b(t)=0; 
            end 
        end 
        if SOC_b(t)<0 
            SOC_b(t)=0.0; 
        end 
    end 
    if (SOC_b(t)*size/Pmax)>1 
        income_fcrd_battery(t)=Pmax*pris_kr_flex(t); 
        Pdch(t)=Pmax/3*eta_b;  
        SOC_b(t)=(SOC_b(t)*(1-sigma_b))-((Pmax/3)*eta_b)/size; 
    end 
end 
P=E_l-PV_prod+Pch'-Pdch'; 
cost_battery=10000*size; 
total_income_fcr=sum(income_fcrd_battery)*0.7;  
savings_lower_power=(max(E_l-PV_prod)-max(P))*81; 
cost_diff_spot=sum((P-(E_l-PV_prod)).*priser2021spot); 
total_income_year=total_income_fcr+savings_lower_power-
cost_diff_spot; 
return_time=cost_battery/total_income_year; 
compare_price= cost_battery-total_income_year*15; 
 
plot(100*SOC_b) 
legend('SOC_b') 
xlabel('[h]') 
ylabel('[%]') 
title('laddprofil batteri 2021') 
figure 
  
subplot(2,1,2); 
plot(P) 
title('Lastprofil med lastutjämning (med batteri)') 
xlabel('[h]') 
ylabel('[kW]') 
  
subplot(2,1,1);  
plot(E_l-PV_prod) 
title('Lastprofil utan lastutjämning') 
xlabel('[h]') 
ylabel('[kW]') 

 


