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Sammanfattning 
Energikonsumtionen ökar globalt och på grund av detta så behövs ökad           
energiproduktion. El från förnyelsebara källor är och kommer vara en          
nyckel för att klara av dessa energibehov och den kanske viktigaste           
energikällan är den primära solinstrålningen. Umeå energi gör en         
satsning på en solcellsanläggning vid Gammlia idrottsanläggning i        
Umeå och på grund av detta har en undersökning gjorts om           
energilagring i kombination med solcellerna. Solinstrålningen varierar       
över dygnet och året och därmed också elproduktionen. Solcellerna         
producerar endast el när solen skiner och ett sätt att ta del av den elen               
de perioder som inte solen lyser så kan vara energilagring. I rapportens            
första del har Två energilagringsmetoder undersökts, batterilagring och        
vätgaslagring. Metodernas funktionsprincip, för/nackdelar och en      
redogörelse huruvida de passar som energilagring i byggnader har         
gjorts. I den andra delen har beräkningar gjorts för möjligheterna att           
göra Gammlia idrottsanläggning självförsörjande på den producerade       
elen från solpanelerna. Rapportens första del har gjorts av en          
litteraturstudie av vetenskapliga rapporter och annat webbaserat       
material. Energiberäkningarna grundar sig från tillhandahållen      
information från Umeå energi samt tillgängliga beräkningsmetoder på        
internet. Batterier är en elektrokemisk lagringsform och fungerar så att          
en anod, en katod samt att elektrolyt används i samtliga tekniker.           
Fördelen med batterier är flexibiliteten och låga underhållskostnader        
medan den stora nackdelen är den låga energidensiteten. Vätgaslagring         
med hjälp av elektrolys är en metod där vätgas produceras av vatten            
och elektricitet. Fördelen är hög energidensitet och miljövänlig        
omvandling. Den största nackdelen är höga omvandlingsförluster. I        
undersökningen om möjligheter för energilagring i Gammlia       
idrottsanläggning undersöktes det om anläggningen kan göras       
självförsörjande på el på solcellerna. Det har konstaterats att det ej var            
genomförbart med den solcellsproduktion och de lagringstekniker som        
är aktuell i denna studie. En mindre omfattande lösning hittades som           
innebär dygnslagring under sommarmånaderna. Med hjälp av batterier        
kan energi producerad på dagen sparas och användas på kvällen/natten.          
Denna lösning är genomförbar rent tekniskt men inte ekonomiskt då          
förtjänsten är för liten i jämförelse med investeringskostnaden. 

Nyckelord: Energilagring, Solceller, Batterilagring, Vätgaslagring 
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Abstract 
Energy consumption is increasing globally and because of this,         
increased energy production is necessary. Electricity from renewable        
sources is and will further be a key to meet the energy needs and              
perhaps the most important energy source is the sun. Umeå energi           
makes an investment in a photovoltaic system at Gammlia sports center           
in Umeå, and because of this, a study has been made on energy storage              
in combination with solar cells. Solar cells have a varied production,           
seen over the day and year. The solar cells only produce electricity when             
the sun is up, and energy storage is a possible solution for storing some              
of the energy produced during the day, to use later during the            
evening/night. The report's first section has two energy storage methods          
studied, battery storage and hydrogen storage. Methods for the         
operating principles, pros/cons and a statement whether they fit as          
energy storage in buildings has been made. In the second part,           
calculations have been made for the possibility of installing energy          
storage in Gammlia sports center for the electricity generated from the           
solar panels. The first part is made of a literature review of scientific             
reports and other web-based material. Energy estimates are based from          
the information provided from Umeå energy and the available methods          
of calculations on the web. Battery is an electrochemical storage shape           
and function to an anode, a cathode, and the electrolyte is used in all              
techniques. The advantage of batteries is the flexibility and low          
maintenance costs while the major drawback is the low energy density.           
Hydrogen storage using electrolysis is a method in which hydrogen          
produced from water and electricity. The advantage is the high energy           
density and environmentally friendly conversion. The main       
disadvantage is the high conversion losses. The survey on the          
possibilities for energy storage in the Gammlia sports facility, an          
investigation was made whether the plant could be made self-sufficient          
for electricity on the solar cells. It was costly that it was not feasible with               
the solar cell demodulation and storage technologies that are relevant in           
this study. A less comprehensive solution was found that involves          
daystorage in the summer months. Using batteries, energy produced on          
the day could be saved and used in the evening / night. This solution              
was feasible, purely technical, but not economical, as earnings were too           
small in comparison to investment cost. 
Keywords:  Energy storage, solarpanels, battery storage, hydrogen  
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1 Introduktion  
Den totala energikonsumtionen i världen ökar för varje år och enligt           
prognoser så ser inte utvecklingen ut att ändra riktning. Till år 2040 spår             
Energy information administration(EIA) i sin rapport att konsumtionen        
beräknas öka med 56% från 2010 års nivåer.[1] Anledningen till detta           
tros bero på framförallt ökad ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer         
kombinerat med ökad befolkningstillväxt.[1] Samtidigt som detta sker        
så finns ett stort klimathot som i nuläget förvärras med ökad           
energikonsumtion per person vilket anses vara mycket oroande för         
framtiden. På grund av detta står jordens befolkning inför stora          
utmaningar och för att förändra den negativa utvecklingen pågår         
mycket forskning och insatser för att klara av denna uppgift.          
Förnyelsebar energi är en av de snabbast växande energikällorna i          
världen och det kommer att spela en stor och viktig roll för att vända på               
den negativa trenden med ökade koldioxidutsläpp.[1] Förnyelsebar       
energi finns i många former som till exempel vindkraft, solenergi,          
vattenkraft, biobränslen etc. Det finns dock hinder med förnyelsebar         
energi, och ett av hindren är att många förnyelsebara energislag är av            
intermittent karaktär, vilket betyder att det producerar olika mycket         
energi beroende på tillgången till energikällan. Solen lyser inte alla          
timmar på dygnet och mängden instrålad energi varierar kraftigt mellan          
årstiderna. För vindkraften varierar produktionen med vindhastigheter       
vilket kan skilja avsevärt i perioder. Det finns fler exempel på           
förnyelsebara energikällor med kraftigt varierande energiproduktion      
och detta kommer vara en utmaning att hantera i framtiden.          
Energilagring är ett tillvägagångssätt för att hantera detta och det sker           
mycket utveckling inom området.[2] Det finns i dagsläget många         
potentiella lagringstekniker och några finns redan för kommersiellt        
bruk. Den största fördelen med energilagring är att få en jämnare           
fördelning av den producerade energin från intermittenta energikällor        
och därmed erhålls lägre och jämnare belastning på elnätet vilket i sin            
tur resulterar längre förluster och mindre utbyggnadsbehov för        
elnätet.[3] 
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Umeå energi är ett energibolag som väljer att satsa resurser på           
förnyelsebar energi och nu planeras en större solcellsanläggning på         
taket till Gammlia idrottsanläggning i Umeå. Solcellsanläggningen       
beräknas stå klar och tas i drift under maj 2017. Delar av den             
producerade elen kommer att förbrukas i huset och överskottsel         
kommer säljas ut på elnätet. Det finns i nuläget inget planerat           
energilager för att ta tillvara på överskottselen men intresset för att           
utforska möjligheterna finns. Det förekommer ett antal lagringsmetoder        
på marknaden, mer eller mindre redo för kommersiellt bruk, och syftet           
med denna rapport är delvis att redogöra för två utvalda tekniker av            
energilagring, men också undersöka möjligheterna att installera       
energilagring vid Gammlia idrottsanläggning. I undersökningen måste       
flera faktorer tas i beaktande som vilken lagringsmetod som passar bäst           
för ändamålet, vilka förutsättningar som finns, hur länge man önskar          
lagra energin etc. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att få en inblick i lagringsmetoder som           
är lämpliga för kommersiella byggnader samt att försöka påvisa vad          
följderna/resultatet kan bli av en väl anpassad energilagring av         
överskottsproducerad el från förnyelsebara energikällor. 

 

1.3 Avgränsningar 
Litteraturstudien är avgränsad till batterilagring och vätgaslagring.       
Tekniker i forskningsstadiet behandlas liksom tekniker som fungerat i         
praktiken och som närmar sig, eller redan finns på marknaden för           
kommersiellt bruk. 

I utredningen om energilagring vid Gammlia idrottsanläggning har        
endast hänsyn tagits till projekterad produktion för den        
solcellsanläggning som Umeå energi bygger. Avvikelser och olika        
driftscenarion har inte tagits med i beräkningarna utan endast given          
energidata tillhandahållet av Umeå energi. Vidare har avgränsningar        
med avseende på lagringen har gjorts, och gränsen har satt så att den             
lagrade energin ska lagras inom byggnaden, och inte föras ut i           
distributionsnät för naturgas, eller andra energibärande anslutningar.  
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Målet med rapporten är att: 

1: Att genom en litteraturstudie undersöka batterilagring och        
vätgaslagring för överskottsproducerad el. 

2: Att utreda lagringsmöjligheter till Gammlia idrottsanläggning för att         
lagra den el från den planerade solcellsanläggningen. 

Till litteraturstudien av möjliga lagringsmetoder har Batterilagring och        
vätgaslagring valts och följande frågeställningar ska besvaras: 

a) Vilka tekniker finns tillgängliga? 

b) Hur fungerar dessa? 

c) Vad är fördelar/nackdelar med respektive metod? 

d) Hur ser utvecklingen ut? Vilken teknik har bäst framtidsutsikter? 

 

I Utredningen om Gammlia idrottsanläggning och energilagring i        
byggnaden ska följande frågeställningar försöka besvaras: 

a) Vad skulle motivera en satsning på energilagring för        
anläggningen? 

b) Kan anläggningen bli självförsörjande på förnyelsebar energi? 
c) Finns det någon annan mindre omfattande lösning tillgänglig? 
d) Vilken metod från litteraturstudien är mest lämpad för        

ändamålet? 

 

1.5 Översikt  
Kapitel 2 innehåller mål 1, det vill säga en sammanställning av           
litteraturstudien och den beskriver teorin bakom de två förvalda         
lagringsmetoderna. 

Kapitel 3 beskriver metoden som använts för att komma fram till målen            
med rapporten. 

Kapitel 4 beskriver resultatet av mål 2. Den innehåller svar på           
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delfrågorna under mål 2. 

Kapitel 5 innehåller diskussionen av mål 1 och 2. 

1.6 Författarens bidrag 
Insamling och sammanställning av informationen till Litteraturstudien       
har gjorts självständigt. Även Energiberäkningarna har gjorts       
självständigt. Umeå energi har hjälpt till med fakta om         
solcellsanläggningen och energidata för Gammlia idrottsanläggning. 

2 Teori 
I teoridelen presenteras resultat av litteraturstudien om       
lagringsmetoder. Lagringsmetodernas teknik, för- & nackdelar,      
huruvida lämpliga de är som lagringsmetod för byggnader redovisas.         
En sammanställning av batteriteknikernas energidensitet,     
självurladdning och en snabb överblick hur marknaden ser ut         
inkluderas också. 

 

2.1 Batterilagring 
Batterier har länge använts av människor och det första kommersiella          
batteriet uppfanns redan i början av 1800-talet. Batterier klassas som          
kemisk energilagring och den kemiska energin lagras i batteriets aktiva          
delar.[4] Grundprincipen för batterier är att när en strömförbrukare         
kopplas på så börjar anoden oxidera och därmed så börjar positiva joner            
frigöras i elektrolyten och ett överskott på elektroner bildas. Batteriet          
hamnar därmed i obalans och elektronerna rör sig ut ur cellen, genom            
lasten i elkretsen och vidare till batteriet pluspol. Detta fortgår fram till            
att skillnaden i laddning mellan polerna är närmast noll, det vill säga            
tills batteriet når potentiell jämvikt mellan polerna.[4] Batterier delas in i           
grupperna primär- och sekundärbatterier, primär är icke laddningsbara        
och sekundär är laddningsbara batterier. I denna studie behandlas         
endast sekundärbatterier då möjlighet till uppladdning är en        
förutsättning för energilagring i byggnader. Det finns ett flertal tekniska          
lösningar på sekundärbatterier och i studien behandlas de mest         
använda teknikerna i nuläget och de som anses komma att spela en stor             
roll i framtiden. 
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2.1.1 Teknik 
Bly-syra batterier: Den mest mogna batteritekniken som har funnits         
över 150 år.[5] Den används i en mängd applikationer och den           
vanligaste är inom fordonsindustrin som energiförsörjning till       
elsystemet. Tekniken är uppbyggd så att minuspolen tillverkas av         
svampbly och pluspolen av blyoxid samt en elektrolyt bestående av          
svavelsyra utspädd med destillerat vatten. Vid urladdning fungerar        
minuspolen som anod, det vill säga, den börjar oxidera och avge           
elektroner samt att den reagerar med svavelsyran och blysulfat bildas,          
detta illustreras i figur 1. Elektronerna fortsätter till strömförbrukaren         
och vidare till batteriets pluspol som i detta fall är katoden. Vid            
pluspolen så reagerar blyoxiden med vätejoner samt sulfatjoner och         
bildar därmed blysulfat och vatten. Det bildade vattnet späder då ut           
elektrolyten och densiteten sjunker. Vid laddning reverseras processen        
och sulfaten frigörs återigen till elektrolyten och densiteten sjunker igen.          
Vid laddning blir minuspolen istället katod och blysulfatet omvandlas         
återigen till bly och sulfatjoner. Med tiden så sjunker kapaciteten för           
bly-syra batterier på grund av att elektrolytens sulfat binds permanent          
till metallplattorna och detta leder till att den maximala syravikten vid           
fulladdat batteri minskar.[6] 
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Figur 1: Principskiss av blybatteri vid urladdning(T.V) och        
laddning(T.H). 

 

Nickel-metallhydrid batterier: NiMH batterier ersätter Nickel-      
kadmium batteriet på grund av att denna är mindre farlig för miljön.[8]            
NiMH-batteriet är uppbyggd av en Anod som består av nickel och katoden            
av en metallhydrid. Elektrolyten är alkalisk, och vanligen används         
kaliumhydroxid. Den negativa elektroden består av en metallisk förening, och          
de finns två olika föreningar, AB2 och AB5. I AB2 är A titan eller vanadin och                
B är zirkonium eller nickel, modifierad med krom, kobolt,järn eller mangan.I           
AB5 är A en blandning av lantan, cerium,neodym, praseodym och B innehåller            
nickel, kobolt, mangan eller aluminium. Den positiva elektroden består av          
nickel oxihydroxid. När urladdning sker så frigörs det väte som finns i den             
negativa elektroden in i elektrolyten och bildar vatten. Vattnet frigör därefter en            
vätejon som upptas i den positiva elektroden för att bilda nickelhydroxid, i figur             
4 beskrivs den kemiska processen. Samtidigt som det händer frigörs elektroner           
från den negativa elektroden, genom lasten, och slutligen till den positiva           
elektroden. Vid laddning är reaktionen reversibel.[9] 
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Figur 2: Nickel-metallhydridbatteri vid urladdning. Elektronerna rör sig        
från den negativa elektroden till den positiva och samtidigt bildas          
vatten. 

 

Flödesbatteri: Skiljer sig mot andra batteritekniker eftersom den        
flytande elektrolyten lagras i tankar utanför battericellen, vilket skapar         
två halvceller. Till ett membran flödar de två elektrolyterna separerade          
från varandra och ett jonbyte sker vilket ger upphovet till elektrisk           
ström, se figur 4 för principskiss. Den vanligaste typen är redox,           
reduktion-oxidation, flödesbatterier. Tekniken fungerar så att vid       
urladdning utväxlas protoner genom membranet och parallellt frigörs        
elektroner via en oxidationsreaktion från en hög kemiskt potentiell nivå          
från den negativa sidan av batteriet. Elektronerna flödar ut till lasten           
som användbar el, och slutligen accepteras elektronerna via        
reduktionsreaktionen tillbaka till den lägre kemiskt potentiella sidan av         
batteriet. Processen är reversibel vid laddning.[10] skillnaden i Kemisk         
potential mellan negativa och positiva sidan bestämmer den        
elektromotoriska kraften. Den vanligaste typen är Vanadin redox        
flödesbatteri där vanadinjoner i olika oxidationsfaser utnyttjas för att         
lagra den kemiska energin.[11] 
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Figur 3: Principskiss för ett flödesbatteri. På bilden se vi de externa            
tankarna och membranet för jon utbytet. 

 

Natrium-svavelbatterier: En relativt ny men mogen teknik som        
använder sig av flytande natrium och svavel. En väl använd teknik för            
energilagring och var 2012 den tekniken med högst installerad kapacitet          
globalt, se figur 6.[13] Nas batterier fungerar så att en negativ elektrod            
bestående av flytande natrium och den positiva elektroden består av          
flytande svavel. Som elektrolyt används natrium-aluminiumoxid i fast        
form och denna separerar även elektroderna. Vid urladdning separeras         
elektroner från natrium metallen vilket leder till bildning av         
natriumjoner. natriumjonerna rör sig genom elektrolyten vidare till den         
positiva sidan, medan elektronerna först leder ut till elektriska lasten          
och sen vidare till den positiva elektroden. Där tas elektronerna upp av            
det flytande svavlet och bildar polysulfid. De positivt laddade         
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natriumjonerna tas upp i den positiva elektroden och balanserar         
elektronladdningsflödet. Processen är reversibel vid laddning. Batteriet       
måste hållas varmt, ett typiskt värde är 300 ºC eller högre.[14] Se Figur 4              
för principskiss. 

 

 

Figur 4: Principskiss för ett natrium-svavel batteri. På bilden illustreras          
den enskilda cellen med flytande svavel och natrium. 

 

Litium-jonbatterier: Den teknik som haft den starkaste tillväxten av         
installerad kapacitet de senaste åren och mycket forskning bedrivs runt          
li-jon batterier.[13][16] Tekniken bygger på att den negativa elektroden         
är uppbyggd av någon form av kol, vanligen grafit. Den positiva           
elektroden består av litium och en metalloxid, och elektrolyten består          
vanligtvis av litium-karbonat eller litium-polymer.[17] Båda      
elektroderna tillåter litiumjoner röra sig in och ut i deras strukturer           
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genom en process kallas interkallering och deinterkallering.[18] Vid        
urladdning rör sig de positiva litiumjonerna från den negativa         
elektroden till den positiva och bildar en litiumförening genom         
elektrolyten medan elektronerna strömmar igenom lasten och över till         
den positiva elektroden. Vid laddning så reverseras processen och         
elektronerna flyttas tillbaka till den negativa elektroden i ett högre          
energitillstånd.[19] Se figur 5 för en beskrivning av processen. 

 

 

 

Figur 5: Principskiss av ett lithium-jon batteri vid laddning(T.V) och          
urladdning(T.H). På bilderna illustreras utbytet av lithiumjonerna       
mellan den negativa och positiva elektroden. 
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Fördelar/nackdelar 

Bly-syra batterier:  

Fördelar: Mogen teknik och relativt enkel att tillverka. Bly-syra batteriet          
klarar tuffa krav på i- och urladdning och vanligtvis krävs inga           
säkerhetsanordningar. Batterierna är pålitliga, har låg självurladdning,       
låga underhållskostnader och möjlighet till snabb urladdningshastighet       
vid behov av mycket effekt under en kortare period. [21] 

Nackdelar: Det största problemet är urladdningsdjupet. Vanligtvis       
ligger det på cirka 20% för bly-syra batterier, men mycket utveckling           
bedrivs inom detta och nya versioner ha tagits fram framgångsrikt med           
en ett urladdningsdjup på cirka 50%.[22] Batteriet har låg energidensitet,          
kan inte förvaras i urladdat tillstånd och har begränsat antal          
urladdningscykler. Problemet med urladdningscykler är dock mindre       
kritiskt vid applikationer som reservkraft på grund av att man sällan           
behöver djupurladda batteriet och därmed behålls lång livslängd. En 
annan nackdel är innehållet av bly som är miljöfarligt och därför måste            
hanteringen ske på korrekt sätt.[23] 

Nickel-metallhydrid batterier: 

Fördelar: Den största fördelen med NiMH batterier är att de är           
skonsamma för miljön. De innehåller dessutom Nickel vilket gör det          
ekonomiskt intressant att återvinna dessa så ur miljösynpunkt är dessa          
batterier att föredra. En annan fördel är relativt hög energitäthet. [23] 

Nackdelar: Hög självurladdning vilket inte är fördelaktigt vid långvarig         
energilagring och applikationer som inte används regelbundet.       
Begränsad livslängd, kräver komplex laddningsalgoritm, känslig för       
överladdning och batteriet har så kallad minneseffekt vilket betyder att          
batteriet måste djupurladdas med jämna mellanrum för att upprätthålla         
lagringskapaciteten.[23] 

Flödesbatterier: 

Fördelar: Då flödesbatterier har separata tankar för elektrolyterna så         
finns möjligheter till stor lagringsvolym. Livslängden är lång på grund          
av tekniken använder sig av flytande elektroder.[17] 

Nackdelar: Den största nackdelen med flödesbatterier är låg        
energidensitet, och är dessutom på grund av sin storlek endast lämpliga           
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för stationär drift.[17] 

 

Natrium-svavelbatterier: 

Fördelar: Tekniken har hög energitäthet relativt de andra undersökta         
batteriteknikerna, lång livslängd och tillverkas av billiga material.[24] 

Nackdelar: Nas batterier har en betydande nackdel, och det är att           
temperaturen på batteriet måste hållas högt på grund av att det är            
natrium och svavel som fungerar som elektroder, och de måste hållas i            
flytande form. Temperaturen måste hållas över 300-350 ºC vilket leder          
till ett värmebehov som måste fyllas, dock forskas det i nya prototyper            
som kräver en temperatur på endast 100-150ºC .[24] 

Litium-jonbatterier: 

Fördelar: hög energidensitet och potential finns för ännu högre, mycket          
forskning pågår om denna teknik. Tekniken har låg självurladdning och          
låga underhållskostnader.[25] 

Nackdelar: Det största hindret för denna tekniker har varit kostnaden,          
men prisutvecklingen har gått snabbt senaste åren och man räknar med           
ytterligare prissänkningar på denna teknik, se figur 7. Ett kretsskydd          
måste integreras som begränsar ström & spänningsuttag. Litium-jon        
batteriet är också känsligt för att laddas ur för långt eller laddas för             
mycket och dessa måste också regleras med skyddssystem.[25] 

 

Energilagring i byggnader 

Bly-syra batterier: har använts flitigt som energilagring i byggnader         
under en lång tid. Dessa batterier har relativt låg energidensitet men vid            
stationär drift kan det ha mindre betydelse. Bly-syra batterier har visat           
sig vara mycket pålitliga och nya tekniker av bly-syra batterier har gjort            
att de kan räknas som relativt underhållsfria, vilket är en fördel. Även            
livslängden och urladdningskapacitet har förbättrats avsevärt under       
senaste tiden vilket har gjort denna tekniker mera attraktiv och bättre           
lämpad för energilagring i byggnader.[26] 

Nickel-metallhydrid batterier: Denna teknik erbjuder hög energitäthet       
vilket kan vara fördelaktigt vid brist av utrymmen för energilagringen.          
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Ur energilagringssynpunkt så finns två problem, dels kräver        
NiMH-batteriet en avancerad laddningsalgoritm och dels så är har         
batteriet en relativt hög självurladdning. Självurladdning kan vara        
problematiskt vid periodvisa driftförhållanden, för har då batteriet stått         
länge utan laddning och sätts in i drift så finns det risk för att              
batterikapaciteten är otillräcklig.[27] 

Flödesbatterier: Flödesbatterier är väl lämpade för stationär drift vilket         
betyder att de lämpar sig väl som energilagring i byggnader.          
Flödesbatterier är flexibla då storleken på tanken styr        
lagringskapaciteten och därmed är de lätta att anpassa för önskat          
lagringsbehov då tankarna kan tillverkas i närmast obegränsad storlek.         
Lång livslängd erhålls på grund av att elektroderna är flytande istället           
för fast, och dessutom så åldras inte elektrolyten(om man använder          
vanadium vilket är vanligast) och detta är ekonomiskt fördelaktigt på          
lång sikt. Den stora nackdelen är att denna batteriteknik tar upp mycket            
yta, så en förutsättning för dessa batterier är att det finns gott om             
installationsyta.[26] 

 

Natrium-svavel batterier: Denna teknik är väl beprövad som        
energilagring och dess egenskaper innehåller hög energitäthet,       
tillverkad av billiga råvaror vilket leder till fördelaktiga priser och lång           
livslängd. Problemet är att Nas-batterier förutsätter att de hålls         
kontinuerligt över 300ºC vilket innebär att ett värmebehov måste         
uppfyllas och en förutsättning är att spillvärme av den temperaturen          
finns tillgänglig. Nas-batterier innehåller Natrium vilket är brandfarligt        
om det utsätts för vatten, vilket gör att det krävs investeringar för att             
hålla systemet tätt. Dessa aspekter leder till att det är strikta           
övervaknings- och underhållskrav på denna lagringsteknik.[29] 

Litium-jon batterier: Tekniken används alltmer som lagringssystem i        
byggnader och det beror främst på prisutvecklingen för dessa batterier.          
Li-jon batterier har hög energitäthet, kräver liten installationsyta, är         
underhållsfria och lång livslängd vilket alla är fördelaktiga egenskaper         
för energilagring i byggnader.[26] Ur säkerhetssynvinkel innefattar       
denna teknik ett problem, inre explosioner på grund av metalldamm          
från tillverkningsprocessen fastnar i elektrolytens perforering vilket       
hämmar det fria flödet av positiva joner. På grund av detta kan tryck             
och värme uppstå som kan leda till explosion i batteriet. Detta är ett             
högt oönskat scenario vid energilagring i byggnader där folk vistas och           
därför bör tillverkare som garanterar tillverkning i korrekta miljöer         
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väljas.[30]  

 

Energidensitet, självurladdning och livslängd 

Tabell 1: energidensitet, självurladdning och livslängd.[24] [31] 

Batterityp Energidensitet(
Wh/kg) 

Självurladdning(% 
per månad) 

Livslängd(antal cykler 
vid 80% urladdning) 

Bly-syra 30-50 5 250 

NiMH 60-120 30 400 

Redox 
flödesbatteri 

20-40 0<< 10000 

Nas  100-120 0 4200 

Li-jon 90-190 <10 1000 

 

Tabell 2: Pris per urladdningscykel 

Batterityp Pris/kWh* pris/urladdningscykel och 
installerad kWh(sek) 

Bly-syra 4675 19 

NiMH 3400 9 

Redox 
flödesbatteri 

4675 
 

0.5 

Nas 4547 1 

Li-jon 2550 2.5 

*Pris från Figur 7, 2017 års nivåer. 
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Marknad 

Utvecklingen av batteritekniken är högt prioriterat världen över och 
energilagring med hjälp av batterier förväntas öka i framtiden. Idag 
används redan en rad batterilagringstekniker och i figur 6 presenteras 
den installerade och planerade lagringskapacitet för de vanligaste 
teknikerna. 

 
Figur 6: Estimerad global batterikapacitet 2014. Värt att notera är den           
installerade kapaciteten av litium-jon batterier 2013-2014 är betydligt        
högre jämfört med andra tekniker, detta tros bero på att priset för dessa             
batterier har rasat de senaste åren. 

 

Priset för batterier förväntas även sjunka ytterligare i framtiden,         
framförallt litium-jon batterier som framgår av figur 7. Anledningen till          
det är att fordonsindustrin satsar mycket pengar på utveckling av          
litium-jon batterier då de har fördelaktiga egenskaper för användning i          
bilar på grund av deras höga energitäthet och låga vikt.[33] 
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Figur 7: Nuvarande och förväntad prisutveckling av de vanligaste         
batteriteknikerna. Litium-jon batteriet förväntas vara klart billigare än        
de jämförda teknikerna. 

 

 

2.2 Vätgaslagring  
Vätgas är ingen energikälla, utan snarare en energibärare. Vätgas         
förekommer inte naturligt, det måste framställas genom processer.        
Några vanliga processer för framställning av vätgas är reformering av          
naturgas, elektrolys och förgasning av kol eller biomassa.[35] Elektrolys         
är en miljövänlig teknik förutsatt att förnyelsebar energi används för          
processen. Vad som sker vid elektrolys är att väte och syre separeras i en              
vattenmolekyl med hjälp av elektricitet. Detta i en elektrolys anordning          
som innehåller en katod, en anod och en elektrolyt som separerar dessa.            
Det finns olika tekniker för elektrolys, och det är beroende på vilken typ             
av elektrolyt som används.[36] Med vätgaslagring erhålls en hög         
energidensitet på ungefär 33000 Wh/kg, detta i jämförelse med batterier          
energidensitet på cirka 50-200 Wh/kg. Energidensiteten per kubikmeter        
för lagrad vätgas ligger på cirka 550 kWh/m^3 vid 200 bar eller 1300             
kWh/m^3 vid 700 bar.[37] De tre teknikerna som kommer behandlas i           
denna studie är polymer elektrolyt membran elektrolys, alkalisk        
elektrolys och Solid oxid elektrolys cell. 
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2.3 Teknik 
Polymer elektrolyt membran elektrolys: I denna process, som också         
kallas PEM, används ett speciellt plastmaterial för att separera anoden          
och katoden. Elektroner från den yttre kretsen, till exempel från en           
solcell, rör sig in i elektrolysens katod. vid anoden så reagerar vattnet            
som matats in från externa källor, varvid syrgas bildas och positivt           
laddade vätejoner frigörs. De positiva vätejonerna vandrar genom        
membranet till katodens sida och elektronerna rör sig vidare till den           
yttre kretsen. De positivt laddade vätejonerna som har vandrat genom          
membranet kombineras med elektroner från den yttre kretsen och         
vätgas bildas.[36] Denna process illustreras i figur 8. 

 

Figur 8: I anoden separeras vattenmolekylen med hjälp av elektricitet          
och blir syrgas och positivt laddade vätejoner. De positivt laddade          
vätejonerna som har separerats rör sig vidare genom membranet där de           
bildar vätgas tillsammans med elektroner från den yttre kretsen. 

 

Alkalisk elektrolys: alkalisk elektrolys är den vanligaste och enklaste         
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tekniken för framställning av vätgas. I en alkalisk elektrolysör används          
ofta Kaliumhydroxid(KOH) som elektrolyt, vilket illustreras i figur 9,         
som också ökar vattnets ledningsförmåga på grund av lägre resistiva          
egenskaper.[38] Elektroner förs in i elektrolysörens katod, Där frigörs         
vätgas och negativt laddade syreväte joner. De negativt laddade jonerna          
förs sedan genom elektrolyten och vidare till anoden. Vid anoden          
frigörs syrgas och elektroner som förs ut till den yttre kretsen.  

 

Figur 9: Principskiss för alkalisk elektrolys. Notera inblandningen av         
KOH som fungerar som elektrolyt. 

 

Solid oxid elektrolys cell: Vid SOEC elektrolys används en keramisk          
elektrolyt som har förmågan att ge god konduktivitet och är tålig mot            
höga temperaturer och på grund av detta erhålls högre teoretisk          
verkningsgrad jämfört med de andra teknikerna. Vid SOEC elektrolys         
så är det den negativa syrejonen som transporteras genom elektrolyten          
från katod till anod. Anoden reagerar med syrejonen varvid syrgas          
bildas och elektroner för den yttre kretsen frigörs. Vätgasen bildas vid           
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katoden. Detta är möjligt på grund av att elektrolyten innehåller          
vakanser, det vill säga lediga platser i atomstrukturen. Ofta används          
Yttrium och Zirkonium(YSZ) tillsammans som elektrolyt. Elektrolyten       
brukar tillverkas tunn för att hålla resistansen låg. Anoden tillverkas av           
Nickel tillsammans med YSZ och katoden tillverkas med        
Stronitiumdopad lantanmanganit med inblandning av YSZ. Denna       
process använder temperaturer omkring 800ºC och det är för att minska           
mängden elektricitet som behövs för processen. På grund av detta          
brukar SOEC modulen vara värmeisolerad.[39] 

 

Fördelar/nackdelar 

 
Polymer elektrolyt membran elektrolys:  

Fördelar: En förbättrad version av alkalisk elektrolys och        
membranteknologin eliminerar problem med differentialtryck i      
modulen vilket gör att strömmatningen kan avta, eller försvinna, på ett           
säkert sätt utan risk för olyckor. Tekniken gör också att syrgassidan kan            
hållas vid atmosfärstryck vilket minskar kapitalkostnaden på grund av         
att kretsen ej behöver anpassas för högt tryck, även ur ett           
säkerhetsperspektiv är detta en fördel. Elektrolysen använder rent        
vatten och inblandning av KOH, som är frätande, undviks därmed.[40]          
Vidare är tekniken reversibel, så teoretiskt kan en PEM elektrolysör          
producera el av vätgasen. 

Nackdelar: Låg effektivitet på ca 65%. Membranet är känsligt för          
föroreningar vilket kan leda till försämrad konduktivitet.[40] Polymer        
membranet degraderas över tiden vilket leder till att både elektroder          
och elektrolyter behöver bytas efter 5-10 år.[41] Materialen som används          
vid denna teknik är dyrare jämfört med den enklare alkaliska          
elektrolysen.[42] 

Alkalisk elektrolys: 

Fördelar: Den stora fördelen med denna teknik är materialen som          
används vilket ofta är Nickel och rostfritt stål. Dessa material är stabila i             
dessa miljöer och eliminerar användning av dyrare material.[40] 

Nackdelar: omvandlingseffektiviteten är cirka 65%. Cellstrukturen      
resulterar i en låg bubbelpunkt för håligheter för syrgasen och vätgasen           
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och därför krävs balanserad tryckuppsättning i modulen för att         
förhindra att vätgasen kommer i kontakt med syrgasen. På grund av           
detta måste syrgassidan också vara trycksatt.[40] Processen är inte         
reversibel.[42] 

 

Tabell 3: Sammanställning av fördelar/nackdelar för alkalisk elektrolys        
och vidareutvecklingen av samma teknik, PEM elektrolys. [42] 

Elektrolysör Fördelar Nackdelar 

Alkalisk Kommersiellt 
tillgänglig 

Begränsat 
driftsintervall 

 Beprövad teknik Kan ej följa varierad 
elproduktion 

 Större skala(MW) kan inte gå i 
reversibel drift 

PEM Brett driftsintervall Fortfarande under 
utveckling 

 Snabb svarstid Små anläggningar 

 Kan gå i reversibel 
drift 

Dyr teknik 

 

 

 
Solid oxid elektrolys cell: 

Fördelar: Den stora fördelen med SOEC elektrolys är att processen          
arbetar vid höga temperaturer eftersom elektrolysreaktionen blir       
effektivare när temperaturen ökar och därmed minskar matningen av         
elektricitet för framställningen av vätgas. Högvärdig värme tillförs        
cellen för att enklare sönderdela vattnet och på grund av detta erhåller            
denna teknik hög verkningsgrad, Över 90% är möjligt vilket är bättre än            
både alkalisk- och PEM-elektrolys. 
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Nackdelar: För att kunna använda sig av denna teknik så måste           
högklassig spillvärme finnas tillgänglig. Denna teknik förutsätter       
därmed att högvärdig värme kan införas i systemet till låg kostnad från            
industrier eller liknande, och inte behöver produceras specifikt för         
ändamålet då produktionskostnaden av vätgasen då blir avsevärt högre.  

 

Energilagring i byggnader 

PEM elektrolys: Som energilagring i byggnader med intermittent        
elproduktion är detta en lämplig metod eftersom den svarar bra på           
lastvariationer och responstiden är kort. PEM elektrolys är också en          
säker metod ur den aspekten att vätgasen och syrgasen är separerade av            
membranet vilket är viktigt i lokaler där folk vistas i. Vidare sparas            
installationsutrymmen eftersom processen är reversibel, så ytterligare       
utrustning för att producera el av vätgasen behövs inte. Denna teknik           
jobbar med i sammanhanget låga temperaturer(80ºC) så ingen extern         
värmekälla behövs. Eftersom Polymeren degraderas med tiden måste        
elektrolyten och elektroderna bytas ut med jämna mellanrum och den          
estimerade livslängden för denna teknik ligger på cirka 5-10 år, därför           
bör hänsyn tas till detta vid investeringsbeslut.[41] 

Alkalisk elektrolys: Denna teknik lämpar sig mindre bra med         
varierande elproduktion, vilket är en stor nackdel i fall med intermittent           
elproduktion. En stabil strömmatning måste garanteras för att undvika         
säkerhetsrisker bland annat. Responstiden för denna teknik är lång(1         
timme) vilket inte är fördelaktigt vid varierande elproduktion. Tekniken         
är dock robust och pålitlig, vilket ur ett underhållsperspektiv är          
fördelaktigt. processen är inte reversibel, så utrustning för att         
återomvandla vätgasen till el måste installeras, och då kan förslagsvis en           
bränslecell användas. Även denna teknik jobbar med i sammanhanget         
låga temperaturer(70-80ºC) så ingen extern värmekälla behövs.       
Tekniken använder sig av kaliumhydroxid som är frätande, och detta          
leder till att livslängden på elektroderna påverkas. Den beräknade         
livslängden för elektroderna ligger på cirka 5 år vilket måste tas med i             
beräkningarna eftersom att vid satsningar på energilagring i byggnader         
så är ofta ett långsiktigt hållbart och underhållsfritt system att          
föredra.[38]  

Solid oxid elektrolys: Denna teknik förutsätter extern högvärdig        
värmekälla vilket måste finnas tillgängligt vid tilltänkt byggnad. Då         
Tekniken jobbar vid temperaturer på 700-800ºC har tekniken relativt         
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långa uppstartstider, och därför är denna teknik mest lämpad för          
kontinuerlig drift och mindre lämpad som energilagring för intermittent         
elproduktion. Denna teknik är dock fortfarande tidigt i        
utvecklingsstadiet och det är därmed svårt att veta vad man kan           
förvänta sig för driftsäkerhet, livslängd och andra viktiga parametrar för          
en långsiktigt hållbar energilagring.[43] 

 

3 Metod 
Målet med rapportens är att redogöra för lämpliga lagringsmetoder för          
överskottsproducerad el från en solcellsanläggning. Umeå energi har        
valt att investera i förnyelsebar energi i anknytning med Gammlia          
idrottsanläggning och den producerade elen är tänkt att användas inom          
anläggningen samt säljas ut på elnätet. Energilagring har inte ingått i           
projekteringen men önskemål har funnits från företagets sida att         
undersöka möjliga lagringstekniker som är lämpliga för denna typ av          
installation. För att redogöra för detta har lämpliga metoder valts ut och            
undersökts. 

För att kunna undersöka möjligheterna att göra anläggningen        
självförsörjande på el så måste en grundlig litteraturstudie genomföras         
där metodernas funktionsprincip undersöks och förklaras, för- och        
nackdelar undersöks och sammanställs samt hur väl teknikerna passar         
som energilagring i byggnader. Informationen till litteraturstudien har        
samlats in från nätet och vetenskapliga rapporter, artiklar och andra          
webbaserade källor har använts för att uppnå mål 1 i kapitel 1.4 

Den insamlade informationen som sammanställts för mål 1 har sedan          
lagt grunden till arbetet med mål 2 i kapitel 1.4, det vill säga att              
undersöka möjligheterna för energilagring vid Gammlia      
idrottsanläggning. Resultatet från mål 1 har använts som utgångspunkt         
och för vägledning i valet av vilken teknik som lämpar sig bäst för just              
detta ändamål. För att nå delmål 2e har en mindre litteraturstudie gjorts,            
främst från webbaserade källor. 

Metoden har valts för att först få en stadig teknisk grund att stå på från               
mål 1, för att sedan använda denna grund för att uppnå mål 2 som är               
rapportens huvudmål. Denna tekniska grund från mål 1 är viktig för att            
bilda en översikt över förvalda tekniker med medföljande svagheter och          
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styrkor. Resultatet av mål 2 kan även agera som hjälp, eller guidning,            
för andra företag med liknande förutsättningar vid produktion av         
förnyelsebar energi, på grund av att avgränsningarna har satts så att           
distributionsnät för gasledningar eller andra energibärande      
anslutningar inte får integreras i processen, utan att förutsättningen är          
att all lagrad energi hålls inom byggnaden. Detta leder till att lösningen            
bli mindre specifik för just denna byggnad och istället får en mera            
universell karaktär. 

 

 

4 Resultat 
 

Energiberäkningar  

Beräkning av elproduktion från solcellsanläggning 

Solpaneler: uppgifter enligt bilaga A 

Installerad effekt: 178 kW 

Installerad yta: 1191 m^2 

Läge: sydväst 

 

 

 

Uppskattad produktion enligt Elforsk Rapport 11:27, figur 5, sida 9[44]: 

Ort: Luleå. 

Sydvästlig riktning. 

Enligt Elforsk Rapport 11:27 så erhålls en ungefärlig elproduktion på          
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760 kWh/kW installerad effekt och år. För solcellsanläggningen blir då          
den beräknade elproduktion: 

760*178 = 135280 kWh/år 

Tabell 4: Uppskattad produktion enligt PV Watts calculator. PW watts          
beräknar elproduktion från solcellsanläggningar baserat på geografisk       
placering, installerad effekt, vinkel på solcellerna och väderstreck.[45] 

Ort: Umeå. Installerad effekt: 178 kW. Riktning: Syd-väst 

Månad Producerade kWh 

Januari 1217 

Februari 3391 

Mars 10919 

April 18468 

Maj 24762 

Juni 23660 

Juli 24160 

Augusti 18760 

September 11678 

Oktober 6797 

November 1648 

December 507 

Totalt 145967 
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Vad skulle motivera en investering i energilagring för anläggningen? 

Allmänt så kan energilagring erhålla ett antal fördelar. Det finns          
möjligheter att kapa effekttoppar vilket i teorin kan leda till att sänka            
huvudsäkringen och därmed sänka elavgiften. En förutsättning för detta         
är dock att överskottsenergi finns tillgänglig över hela året eftersom          
effekttopparna måste fyllas ut under hela året, men det finns ingen           
möjlighet till detta vid Gammlia eftersom det inte finns någon          
överskottsproduktion under vinterhalvåret. Därmed kan en sänkning av        
huvudsäkringen uteslutas. Kapade effektoppar kan även ge fördelar        
med avseende på effektavgift, att motverka effekttoppar har också ett          
mervärde för elnätet rent allmänt där ett mer balanserat effektuttag är           
att föredra och att undvika överbelastningar och så vidare.         
Energilagring kan också vara ett effektivt sätt att motverka         
överspänningar i elnätet som grundar sig i höga effektuttag från          
solcellerna under dagarna i kombination med låg last på nätet. Detta           
drabbar elkvalitén och är något som nätbolagen vill undvika.         
Energilagring ger också ett skydd mot tillfälliga strömavbrott, vilket kan          
vara mer eller mindre relevant beroende på vilken typ av verksamhet           
som bedrivs i byggnaden. För en idrottsanläggning är denna aspekt          
mindre relevant. Beroende på elavtal så kan det också finnas          
ekonomiska fördelar med att lagra och använda all den elen som           
produceras från förnyelsebara källor, det beror på hur avtalet är skrivet           
om ersättning, kostnader och skatteregler. 
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 Kan anläggningen bli självförsörjande? 

Tabell 5: Energiförbrukning Gammlia idrottsanläggning 2016 

Månad Energiförbrukning(kWh) 

Januari 70 425 

Februari 68 968 

Mars 84 327 

April 66 116 

Maj 52 635 

Juni 43 082 

Juli 40 475 

Augusti 60 189 

September 71 131 

Oktober 82 071 

November 78 549 

December 74 413 

Totalt 792 381 
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Figur 10: Elförbrukning Gammlia idrottsanläggning året 2016.  

 

Figur 11: Skillnaden är stor mellan produktion och konsumtion i          
nuvarande anläggning. Det grönmarkerade området indikerar det       
område som behöver täckas för att uppfylla en självförsörjandegrad på          
100%. 
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Av figur 11 kan det konstateras att med nuvarande storlek på           
solcellsanläggningen finns inga möjligheter för anläggningen att bli        
självförsörjande. Även på sommaren när panelerna producerar som        
mest el och byggnaden konsumerar som minst el finns inget överskott           
av egenproducerad el. Självförsörjandegraden är då i snitt över året: 

145967/792381 = 18.42 % 

 

Vad behöver göras för att komma närmare målet att bli          
självförsörjande? 

Anläggningen skulle behöva skalas upp till minst 6 gånger nuvarande          
solcellsarean för att uppnå en självförsörjandegrad på 100%. För att          
kunna beräkna nödvändig storlek på anläggningen så måste den         
lagringsmetod som lämpar sig bäst för ändamålet väljas. Anläggningen         
kommer även behöva en högre elproduktion än elkonsumtionen i huset          
på grund av förluster i lagringen som måste täckas. I detta fall kommer             
en långsiktig energilagring behövas, eftersom största delen av        
elproduktionen kommer ske från mars till september och väldigt lite el           
kommer produceras under vintermånaderna. Detta på grund av att         
anläggningen är placerad i Umeå som har mycket sol under          
sommarmånaderna och ytterst lite sol under vintermånaderna. För        
långtidslagring lämpar sig vätgaslagring bättre än batterilagring på        
grund av att batterier i allmänhet har låg energidensitet, det skulle           
krävas orimligt stora batterivolymer för att täcka upp konsumtionen         
under vinterhalvåret. För perioden 15 september - 15 Mars behövs 450           
000 kWh överskottsel, vilket är totala energiförbrukningen för de         
månader där låg elproduktion från solpanelerna erhålls och därmed         
behöver täckas upp av el som lagras under sommarmånaderna.         
Tekniken som ska användas är li-jon batterier med en energidensitet på           
ca 0.15 kWh/kg och detta skulle innebära att det behövs: 

450 000/0.15 = 3 000 000 kg = 3 000 Ton li-jon batterier. Omräknat i volym                
så kräver det ett batteri i storleksordningen 810 m^3. 

Till batterier tillkommer oftast också nackdelen med självurladdning,        
vilket skulle behöva täckas upp med ökad elproduktion från solcellerna.          
Vätgaslagring o andra sidan har en betydligt högre energidensitet vid          
lagrad vid högt tryck i tankar. Med en energidensitet på 1300 kWh/m^3            
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vid 700 bar skulle det behövas: 

450 000 / 1300 = 346 m^3.  

Det vill säga en lagringstank på 7 * 7 * 7 meter vilket är stort men                
betydligt närmare att vara genomförbart jämfört med batterier.        
Solenergin är en intermittent energikälla och därför behövs en metod          
som fungerar bra med varierande elproduktion. Alkalisk elektrolys är         
därmed ett dåligt alternativ eftersom tekniken kräver stabil        
strömmatning ur ett säkerhetsperspektiv. Den långa responstiden är        
också en nackdel med ojämn strömmatning. För SOEC-elektrolysen        
gäller det att högkvalitativ spillvärme med en temperatur på ca 800           
grader finns tillgänglig och Umeå energi har ej tillgång till spillvärme           
med den temperaturen. Därmed är SOEC-elektrolysen inte ett alternativ         
i detta fall. Kvar är PEM-elektrolysen som fungerar bra med varierad           
strömmatning och som dessutom har den stora fördelen att den är           
reversibel, så den fungerar både som elektrolys för omvandling av          
vatten till vätgas, och att den agerar som bränslecell för omvandling av            
vätgas till elektricitet. I och med detta sparas både utrymme och           
kostnader. Nackdelen med PEM-elektrolysen är att      
omvandlingsförlusterna kommer bli så pass höga att det inte är          
ekonomiskt försvarbart att lagra energin på detta sätt. Verkningsgraden         
för att omvandla el till vätgas är ca 65% och verkningsgraden för att             
sedan omvandla vätgasen till el är ca 50% Så totalverkningsgraden          
kommer hamna på ca 32.5%. Detta skulle innebära att för att få ut 500              
000 kWh el från lagrad vätgas kommer det krävas 1538 MWh enligt: 

500 000 / 0.325 = 1538461 kWh = 1538 MWh. 

Vilka andra mer realistiska möjligheter finns för energilagring för         
byggnaden?  

Under sommarmånaderna, framförallt juni och juli, så finns det perioder          
under dygnet när solcellsproduktionen överstiger konsumtionen, se       
figur 14. Denna överskottsproduktion skulle kunna tas tillvara på och          
lagras för att sedan utnyttjas under kvällen/natten, se figur 13.          
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Figur 12: Skillnaden mellan elproduktion och elkonsumtion. I figur ser          
man hur produktionen stundtals överstiger elkonsumtionen.- 

 

 

Figur 13: Här illustreras hur överskottsproduktionen skulle kunna        
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sparas från topparna för att fylla elbehovet på kvällen/natten.  

 

I figur 13 visas konsumtionen och den planerade produktion för 9 juli            
som innefattar en av de större energidifferenserna under        
sommarmånaderna, se bilaga 2 för komplett sammanställning över        
perioden 15 Maj - 15 augusti. För att beräkna lagringskapacitet utifrån           
detta måste skillnaderna i konsumtion och produktion tas fram i kWh           
för de timmar som överskottsel finns tillgänglig. 

 

Tabell 6: Energidata för 9 juli de timmar som överskottsel finns           
tillgänglig. 

Tid Elkonsumtion 
(kWh) 

Elproduktion 
(kWh) 

Skillnad(kWh) 

09:00 63 72 9 

10:00 63 91 28 

11:00 66 106 40 

12:00 72 114 42 

13:00 75 115 40 

14:00 74 109 35 

15:00 63 96 33 

16:00 43 76 33 

17:00 29 51 22 

 

 

Totalt Blir energiöverskottet för timmarna i tabell 5 cirka 280 kWh. Detta            
är förhållandevis hög överskottsproduktion för ett dygn under perioden         
15 maj - 15 augusti, så hela energiöverskottet är behöver eventuellt inte            
täckas eftersom många av dagarna under sommarmånaderna så uteblir         
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överskottsproduktionen helt. 

För denna typ av kortvariga energilagring så är batterier ett lämpligt           
alternativ. Kostnaden kommer vara den viktigaste aspekten i valet av          
energilagring då förtjänsten är liten i dagsläget och att batteriet endast           
kommer utnyttjas under sommarmånaderna. Självurladdning är mindre       
intressant för den typ av lagring då lagringsperioden endast uppgår till           
några timmar. Jämförelsen mellan de undersökta batteriteknikerna visar        
i tabell 1 att Litium-jon batteriet är billigast per kilowattimme men det är             
också intressant kostnaden ur ett långsiktigt perspektiv. I tabell 2          
jämförs batteriernas kostnad kontra livslängd och då är flödesbatterier         
och Nas batterier billigast. Nackdelen med flödesbatterier är        
komplexiteten i systemet då det måste installeras pumpar, tankar         
styrutrustning etc. Dessutom har flödesbatterier lägst energidensitet       
vilket i kombination med komplexiteten skulle göra att totala         
installationsytan för flödesbatterier blir avsevärt större i jämförelse med         
de andra teknikerna. För Nas batteriet är det stora problemet att ha            
tillgång till högkvalitativ spillvärme med en temperatur på minst 300          
grader Celsius och det finns det ej tillgång till vid Gammlia. Med detta             
sagt är Litium-jon batteriet är den mest attraktiva metoden i dagsläget           
med de förutsättningar som finns. Hög energitäthet leder till kompakt          
installation och tekniken är relativt underhållsfri. Priset för 2017 års          
nivåer ligger på 2550 kr/installerad kWh för 2017 års nivå och denna            
siffra förväntas fortsätta sjunka ytterligare. Det är också nödvändigt i          
detta fall för att lagring i denna omfattning ska vara intressant ur en             
ekonomisk synvinkel. 

Totalt sett under perioden 15 Maj - 15 augusti finns          
överskottsproduktion tillgänglig 45 av dagarna. Under dessa dagar        
erhålls ett överskott som i snitt ligger på 150 kWh. Totalt under dessa             
dagar produceras sammanlagt ca 6700 kWh överskottsel som kan säljas          
eller lagras, se bilaga C för komplett tabell. Det maximala överskottet är            
465 kWh men det är endast en dag och är kraftigt avvikande från snittet.              
Med det sagt är det inte rimligt att dimensionera lagringen efter extrema            
värden. Med en kapacitet på 280 kWh så täcks samtliga dagar med            
överskottsproduktion utom 2. 

För att beräkna förtjänsten av att lagra elen istället för att sälja den måste              
en sammanställning göras för inkomster och utgifter för att sälja          
respektive köpa el. Köppriset innehåller spotpris, elcertifikat, rörlig        
nätavgift och skatt. Priset för att sälja el kommer i detta innehålla            
spotpris och elcertifikat. Ingen skattereduktion kommer erhållas       
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eftersom då måste solcellsanläggningen räknas som mikroproducent       
och ha en huvudsäkring på max 100 ampere och denna gräns överskrids            
vid solcellsanläggningen på Gammlia.[46] 

 

Tabell 7: Sammanställning av innehåll för köp- och säljpris för el vid            
Gammlia. Priser hämtade 2017-05-05. 

 Köp(öre) Sälj(öre) 

Spotpris[47] 29 29 

Elcertifikat[48] 7 7 

Rörlig nätavgift* 5 - 

Skatt[49] 20 - 

Totalt 71 36 

*= Se bilaga D 

Enligt tabell 7 är alltså förtjänsten 35 öre/kWh för att lagra elen istället             
för att sälja ut den på nätet och sedan köpa tillbaka den. En             
sammanställning av samtliga batteriteknikers förtjänst per      
urladdningscykel redovisas i tabell 8. 

 

Tabell 8: förtjänst per urladdningscykel med en förtjänst på 35          
öre/lagrad kWh och en 80% urladdningscykel på 150 kWh vilket är           
överskottsproduktionen i snitt under sommardagarna perioden 15 maj        
-15 Augusti vilket leder till en vinst på 53 kr/urladdningscykel.  

pris/urladdnigcykel är kostnaden för installationen dividerat med       
antalet urladdningscykler för respektive teknik.  

Förtjänsten/urladdningscykel beräknas genom vinsten(53 kr) minus      
pris/urladdningscykel 

Förtjänsten under batteriets livslängd är livslängden(antalet      
urladdningscykler) multiplicerat med förtjänsten/urladdningscykel. 
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Batterityp Pris/
kWh* 

Investering 
för 190 
kWh 

kapacitet 

Förväntad 
livslängd i antaler 
urladdningscykler
(år i parantes***) 

pris/ 
urladdningscykel 

och installerad 
kWh(sek)** 

Förtjänst/ 
urladdningscykel

(sek) 

Förtjänst 
under 

batteriets 
livslängd 

(sek) 

Bly-syra 4675 888250 250(5) 19 24 6000 

NiMH 3400 646000 400(8) 9 44 17600 

Redox 
flödesbatteri 

4675 
 

888250 10000(200) 0.5 52.5 525000 

Nas 4547 863930 4200(84) 1 52 218400 

Li-jon 2550 484500 1000(20) 2.5 50.5 50500 

*Pris från Figur 7, 2017 års nivåer. 

**Livslängd vid 80% urladdning/urladdningscykel, data från tabell 1.  

***beräknas på 50 cykler/år vilket är det ungefärliga antalet dagar med           
överskottsproduktion per år. 

Från tabell 8 kan tydligt avläsas att återbetalningen av investeringen inte           
uppnås av någon batterityp. Närmast är flödesbatteri följt av Litium-jon          
batteriet. Problemet med flödesbatteriet är att investeringskostnaden är        
betydligt högre i jämförelse med Li-jon batteriet vilket leder till fördel           
för Li-jon batteriet. För sammanställningen av totalekonomin för        
energilagring med Li-jon teknik så beaktas olika lagaringskapaciteter        
med en låg kapacitet(100kWh), en medel kapacitet på 150         
kWh(medelvärde för överskottsproduktion dygnsvis) och en hög       
kapacitet(280 kWh) som täcker nästan allt överskott. Se tabell 9 för en            
total sammanställning. 

 

Tabell 9: Ekonomisk sammanställning av Litium-jon lagring med olika         
täckningsgrader av överskottsenergi. 

Batterikapacitet Investerings Totalt lagrade Årlig Antal år för 
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(kWh) kostnad 
(sek)* 

kWh under 
perioden 15 

Maj - 15 
Augusti 

besparing med 
energilagring 

(sek) 

återbetalning(år) 

100 255000 3955 1384 184 

150(Snitt) 382500 5145 1800 213 

280 714000 6485 2270 315 

*Baserat på 2017 års estimerad kostnad från figur 7. 

 

 

Energilagring vid mikroproduktion 

Resultaten från beräkningarna för energilagring vid Gammlia visar att         
det inte är lönsamt med energilagring vid kommersiella byggnader i          
den storleken. Om fallet istället handlar om mikroproduktion ser         
reglerna lite annorlunda ut och bidrag finns att söka för energilagring.           
Bidraget är upp till 60% av inköpspriset på utrustningen, dock är           
maximalt bidrag 50.000 sek. För att ta del av bidraget måste           
anläggningen vara kopplad till nätet och med det sagt är off-grid           
anläggningar inte godkända för bidrag. För att få ut maximalt av           
bidraget bör en energilagring på cirka 85.000 kr inhandlas. För att           
jämföra med resultatet från Gammlia så väljs Litium-jon batterier även          
vid denna undersökning med ett inköpspris på 2550 kr/kWh installerad          
kapacitet. En investering på 85.000 kr bör då ge en kapacitet på: 

85000/2550 = 33 kWh 

Till en kostnad på cirka 35 000 kr. För mikroproduktion ser dock            
reglerna annorlunda ut med avseende på skattereduktion. I tabell 10          
sammanställs köp- och säljpriset för el vid mikroproduktion. 

Tabell 10: Sammanställning av innehåll för köp- och säljpris för el som            
mikroproducent. Priser hämtade 2017-05-05. 

 Köp(öre) Sälj(öre) 
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Elpris 29[47] 35 
 

Elcertifikat[48] 7 7 

Moms(25%) 18 - 

Rörlig nätavgift 17 - 

Skatt[49] 20 60 

Totalt 91 102 

 

Det är alltså mera fördelaktigt att sälja elen och sen köpa tillbaka den             
jämfört med att lagra ur en rent ekonomisk synvinkel. Ur ett           
samhällsperspektiv finns det dock fördelar med energilagring.       
Kollektivt kan energilagring leda till ett jämnare elnät som hanterar          
lastvariationer effektivt och hanterar problem med överspänningar från        
solceller. Detta gäller både för mikroproducenter och större        
kommersiella installationer. För elnätet finns det möjligheter att utjämna         
lastvariationer genom att lagra energin när nätet belastas lite och sedan           
använda energin de timmar det konsumeras som mest energi i          
byggnaden och den högsta belastningen på nätet normalt erhålls. Här          
finns även en ekonomisk vinning då elpriset är lägre vid låg belastning            
på nätet, till exempel under natten kan elpriset vara upp till 10 ören             
billigare. Detta räcker dock inte för att räkna hem         
investeringskostnaden, utan bör ses som en teknisk fördel ur         
belastningssynpunkt. 

5 Slutsats 
Litteraturstudien 

Energilagring växer och blir ett allt hetare ämne i takt med att            
elproduktion från förnyelsebara källor ökar. Med litteraturstudien       
undersöktes batterilagring och vätgaslagring och inom batterilagring       
pågår mycket forskning och utveckling. Kostnader har länge varit ett          
stort hinder men generellt så sjunker priserna på batterier och i nuläget            
ser den utvecklingen inte ut att förändras. Ett annat problem för           
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batterier rent generellt är låg energidensitet, vilket gör att om          
ambitionen är att lagra en större mängd energi, exempelvis till en           
kommersiell byggnad i storlek med Gammlia, så krävs enorma ytor för           
att täcka lagringsbehovet. Med nuvarande kapacitet lämpar sig        
batterilagring till kortvarig lagring i små energimängder, till exempel         
dygnslagring. Med vätgaslagring finns möjlighet att erhålla en hög         
energidensitet om gasen lagras i tankar med högt tryck, och detta är en             
stor fördel om en kompakt installation är nödvändig. Problemet med          
vätgaslagring är de omvandlingsförluster som tillkommer för de        
kommersiella teknikerna som finns idag. Forskning har dock lett till nya           
tekniker som har en betydligt högre effektivitet vid omvandling från          
vätgas till el men förutsätter också att tillgång finns till ovanligt           
högkvalitativ spillvärme. I dagsläget är batterilagring ett mer realistiskt         
alternativ som energilagring till bostadshus och kommersiella       
fastigheter då förlusterna är lägre och komplexiteten rent tekniskt är          
lägre. Intressant för framtidens utveckling är hur pass lågt kostnaderna          
kan sjunka för batterier för att göra det mer attraktivt att lagra energi             
småskaligt. För vätgaslagring kommer utmaningen vara att öka        
effektiviteten för omvandlingen utan att behöva använda sig av ytterligt          
gående förutsättningar som till exempel spillvärme med extremt höga         
temperaturer. En nackdel med litteraturstudien och att endast studera         
två förvalda lagringstekniker är att samtliga kommersiellt tillgängliga        
metoder inte har undersökts vilket medför att andra metoder som inte           
undersökts också kan vara potentiellt fördelaktiga för det som eftersökts          
i mål 2, men att dessa ignoreras. Rapporten hade dock blivit alldeles för             
omfattande om inga avgränsningar gjorts, så därför blev lösningen till          
uppgiften att två förvalda metoder undersöktes som verkade lämpliga         
för integrering i byggnader. En lagringsmetod som inte undersökts men          
som kan vara en fördelaktig lagringsmetod i Sverige är         
vattenmagasinlagring. Då Sverige har många vattenkraftverk finns       
också stor tillgång till vattendammar. Detta är en tekniskt enkel lösning           
att man då fyller dessa vattendammar under sommarmånaderna med         
pumpar som drivs av överskottsenergi från exempelvis solpaneler för         
att under vintermånaderna driva vattenturbiner med det lagrade        
vattnet. Med denna metod kan stora mängder energi lagras “i naturen”           
med befintliga vattendammar och en intressant vidare studie hade varit          
att undersöka hur denna lösning står sig mot batterilagring och          
vätgaslagring ekonomiskt och ur miljösynpunkt.  

Gammlia lagringsmöjligheter 

Undersökningen av lagringsmöjligheter till solcellsanläggningen på      
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Gammlia visade att tekniskt genomförbara alternativ finns.       
Anläggningen är inte i närheten av att kunna bli helt självförsörjande på            
den förnyelsebara energin från solpanelerna. Den nuvarande       
anläggningen täcker knappt en femtedel av det årliga energibehovet.         
För att uppnå en självförsörjningsgrad på 100% behöver anläggningen         
utökas till minst 6-7 ggr nuvarande storlek. Anläggningen behöver         
också producera betydligt mer energi än det årliga behovet på grund av            
förluster i lagringen. Samtliga batteritekniker har en självurladdning        
som måste täckas upp och det lagringsbehov som krävs är inte praktiskt            
genomförbart med batterier eftersom det skulle behövas enorma        
batterivolymer och kostnaderna skulle överskrida gränserna med       
marginal för vad som är ekonomiskt försvarbart. Vidare så skulle          
vätgaslagring med nuvarande kommersiella tekniker ge för stora        
förluster i omvandlingen mellan vätgas och el, och bara för att täcka            
förlusterna skulle solcellsanläggningen behöva byggas ut avsevärt.       
Slutsatsen för självförsörjning blev att det inte är genomförbart i          
dagsläget med den teknik som finns och de kostnader det skulle           
innebära. 

Vidare undersökning visar dock att kortvarig lagring kan vara ett          
tekniskt rimligt alternativ. Dygnslagring under sommarmånaderna      
skulle kunna vara ett alternativ för att lagra energin i samband med            
produktionstopparna från solcellerna under dagen och sedan utnyttja        
senare under kvällen/natten. Undersökningen visar att det finns ett         
energiöverskott på närmare 300-400 kWh totalt under de solstarkaste         
timmarna under vissa dagar på sommaren. En del av denna energi kan            
tas tillvara och lagras i ett batteripaket. Valet av Litium-jon batteriet           
grundas på kostnadsnivån och den relativt höga energidensitet i         
jämförelse med flertalet av de andra undersökta teknikerna. Kostnaden         
är en viktig aspekt och därför blir valet att hålla nere           
investeringskostnaden så mycket som möjligt. Sammanställningen för       
totalekonomin påvisar dock dilemmat med energilagring i dagsläget.        
Höga kostnader i förhållande till förtjänsten och att batteriet endast          
kommer kunna användas under sommarmånaderna gör att       
totalekonomin blir haltande. Vidare så finns inga bidrag för         
energilagring att tillgå för anläggningar som inte räknas som         
mikroproducent, vilket skulle behövas för att företag skulle välja att titta           
på energilagring som ett ekonomiskt försvarbart alternativ.       
Sammanställningen visar att återbetalningstiden för de undersökta       
lagringskapaciteterna skulle bli hundratals år vilket är helt orimligt.  

Att göra energilagring mer attraktivt ur ekonomisk synvinkel kräver         
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insatser från politiken såväl som tillverkare. Önskas en utveckling med          
ökade satsningar på energilagring så kan ett tillvägagångssätt vara att          
bidragssystem instiftas även för större elproducenter och inte bara för          
mikroproducenter som det är i dagsläget. För tillverkare gäller det att           
fortsätta arbeta för lägre priser på framförallt batterier då de i nuläget är             
för dyra att motivera investeringar i stationär energilagring. Att öka          
energidensiteten kommer också vara viktigt, även om den aspekten         
mindre relevant än prisbilden när det handlar om stationär lagring.  
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Bilaga A: Teknisk beskrivning 
Beskrivning av de fyra 
solcellsinstallationerna  
  
  
Umeå Energi AB  
Box 224  
901 05 Umeå  
  

1. Bakgrund  
Entreprenaden omfattar projektering och installation av fyra nätanslutna 
solcellsanläggningar. Anläggningarna ska installeras på Umeå Energi Arena i Umeå.  
Umeå Energi Arena består av flera idrottsarenor med både inomhus- och 
utomhusaktiviteter: Arena Sol (fotboll), Arena Vind (innebandy) och Arena Vatten (basket), 
se figur 1. Umeå Energi har sedan länge samarbeten med idrottsklubbarna som har sina 
hemmaarenor på Gammlia och tog i september 2015 över namnrättigheterna till området. 
Att installera solcellsanläggningar på arenan är ett led i Umeå Energis långsiktiga arbete att 
utveckla området och skapa en hållbar och energifylld mötesplats för alla boende och 
besökande i regionen. Umeå Energi vill med solcellsanläggningarna visa hur bolaget arbetar 
för en hållbar vardag i regionen och bidrar till omställningen till förnybara energikällor.  
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Figur 1. Bild över Umeå Energi Arena  
Nedan visas en sammanställning över de fyra planerade solcellsanläggningarna:  
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Arena  

Orientering  Typ av modul  Yta  Toppeffekt  

Arena Sol – västra läktaren  Sydväst  Standard  480 m²  72 kW  

Arena Sol – östra läktaren 
”Droppet”  

Sydväst  Standard  95 m²  14 kW  

Arena Sol – östra läktarens nedre 
del  

Sydväst  Standard   16 m²  2 kW  

Arena Vatten  Sydväst  Standard 
(svarta)  

600 m²  90 kW  

Totalt:       1191 m²  178 kW  
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Allmänt  
För anslutning av solcellsanläggningarna till fastighetens elnät, se 06.2 Teknisk 
beskrivning.  
  
  

1. Beskrivning av solcellsanläggningarna  

  
Figur 2.1 Översiktsbild över arenaområdet  
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Figur 2.2 Placering av anläggningarna  

2.1 Arena Sol  
2.1.1 Västra läktaren  
Denna placering är en ren produktionsyta då anläggningen inte kommer att ses från 
marken. Monteringen sker på plåttakets nedre del pga. takets konstruktion, se figur 
2.3 och 2.4. Installationen av anläggningen ska ta hänsyn till befintliga 
belysningsstolpar som ger skugga på anläggningen, se figur 2.5.  

  
Figur 2.3 Placering på tak enligt ritning  
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Figur 2.4 Västra läktarens tak ovanifrån. Placering av solceller enligt gulmarkerat   

Takets längd är ca 95 m där solcellerna kommer att täcka en yta på ca 80 x 6 = 480 m2.  

  
Figur 2.5 Västra läktarens tak söderut samt norrut  

Anläggningens utformning:  
Orientering  Sydväst  

Typ av modul  Standard  

Yta  480 m²  

Effekt  72 kW  
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Elektriska installationer  
Anläggningen byggs på plåttak. Genomföring i plåttaket görs med svanhals. 
Svanhalsen har en diameter på 100 mm. Placeringen av växelriktare sker i 
vindsutrymme under tak, se bild nedan. Erforderlig yta för växelriktare och annan 
utrustning bekläds med montageskivor från golv till tak. AC-brytare placeras vid 
respektive växelriktare.  

  
Figur 2.5 Befintligt vindsutrymme under tak där växelriktare placeras  
Följande utrustning för mätning av elproduktion tillhandahålls av entreprenören:  

● Kapsling för strömtrafomätning  
● Mätartavla  

  
Umeå Energi tillhandahåller produktionsmätare, strömtransformatorer samt 
mätarprovningsplint.  
  
För klimatdata och utvärdering av anläggningen skall solinstrålningsmätare (av 
solcellstyp) för mätning av solcells- och utomhustemperatur installeras.  
  
2.1.2 Östra läktaren - ”Droppet”  
Anläggningen kommer vara synlig för besökare på arenan. Monteringen sker längst ut 
på takets framkant. Solcellerna skall monteras liggande för att minska påverkan från 
vindar.  
Nedan visas bild över befintlig läktare samt bilder över den planerade 
solcellsanläggningen:  
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Figur 2.7 Bild på Östra läktare  

  
Figur 2.8 Placering av solceller på östra läktaren ”Droppet”  

  
Figur 2.9 Placeringen av solcellerna längst fram på läktarens tak  
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Figur 2.10 Extra montering som behöver göras mellan existerande takbalkar för att underlätta 
montering av solceller (görs av annan entreprenör)  

Anläggningens utformning:  
Orientering  Sydväst  

Typ av modul  Standard  

Yta  95 m2  

Effekt  14 kW  
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Elektriska installationer  
Växelriktare placeras i utrymme bredvid befintlig elcentral på bottenvåning, under 
läktaren. AC-brytare placeras vid respektive växelriktare. Befintliga kabelvägar finns 
fram till elcentral.  
  

 

  
Figur 2.10  Befintliga kabelvägar finns fram till elcentral  
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Figur 2.11  Montering av solceller utförs i framkant på taket  
Följande utrustning för mätning av elproduktion tillhandahålls av entreprenören:  

● Mätartavla för direktmätning  
  

Umeå Energi tillhandahåller produktionsmätare, strömtransformatorer samt 
mätarprovningsplint.  
  
2.1.3 Östra läktaren – nedre del  
Monteringen sker på befintligt läktarräcke. Ytan är placerad vid 
handikappsittplatserna och är ca 8 m lång, se vit markering i figuren till vänster. 
Baksidan av solcellerna ska vara täckt för att skydda utrustningen från åverkan. 
Solcellerna monteras stående.  

 



 
Energilagring i byggnader - En 
litteraturstudie om 
batterilagring, vätgaslagring och 
en utredning till självförsörjande 
idrottsanläggning 

 
 

André Nilsson 
Sidan 63 

 
 
 

  
Figur 2.12 Placering av solceller östra läktarens nedre del  

Anläggningens utformning:  
Orientering  Sydväst  

Typ av modul  Standard   

Yta  16 m2  

Effekt  2 kW  
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Elektriska installationer  
Växelriktarlösningen ska vara modulväxelriktare (micro inverters), d.v.s. en 
växelriktare per modul.   
Från solcellsanläggningen dras elkabeln under läktaren fram till befintlig elcentral 
(samma elcentral som Östra läktaren ”Droppet”).  

  

Kabeln dras fram under läktaren till befintlig kanalisation vidare till elcentralSidbrytning  
2.2 Arena Vatten (sporthallen)   
Denna placering är tänkt som en produktionsenhet men är väl synlig för besökare på 
arenan samt förbipasserande. Placeringen är tänkt att täcka hela den sydvästra delen 
på det välvda taket. Själva monteringen ska följa takets utformning. Taket är i betong 
med ett ytskikt av papp. Modulerna ska ha svarta ramar och svart tedlar och synliga 
montagedetaljer ska också vara svarta. På grund av risk för glidande snö och is ska 
nedersta modulradens ramar förstärkas.  
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Figur 2.12 Arena Vattens befintliga fasad och sydvästra tak   

  
Figur 2.15 Planerad solcellsanläggning på sydvästra delen av taket   
  
dfdf 
F  

Anläggningens utformning:  
Orientering  Sydväst  

Typ av modul  Standard med svart ram och svart tedlar  

Yta   600 m2 
  

Effekt  90 kW  
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Elektriska installationer  
Kabelgenomföring görs i vägg till teknikrum på norra sidan av arena Vatten, där 
växelriktare monteras. AC-brytare placeras vid respektive växelriktare.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Placeringen av växelriktare sker i teknikrum, se bild nedan:  
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Figur 2.18 Befintligt teknikrum med undercentral. Yta för växelriktare finns till vänster om 
elcentral.  
Följande utrustning för mätning av elproduktion tillhandahålls av entreprenören:  

● Kapsling för strömtrafomätning  
● Mätartavla  

Umeå Energi tillhandahåller produktionsmätare, strömtransformatorer samt 
mätarprovningsplint.  
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Bilaga B: Sammanställning av 
produktion/konsumtion kurvor under 
perioden 15 Maj - 15 Augusti 

Blå kurva: elkonsumtion, 2016  års data. 

Röd kurva: elproduktion, beräknat med PV watts. 
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Bilaga C: Sammanställning av dagar med 
överskottsproduktion från solpaneler i kWh 
per dag under perioden 15 Maj - 15 Augusti 

Tabellen baseras på energikonsumtion från 2016 och beräknas elproduktion med 
beräkningsprogrammet PV watts. 

 

Dag Överskott(kWh) 

1 75 

2 90 

3 50 

4 40 

5 255 

6 140 

7 65 

8 45 

9 130 

10 85 

11 95 

12 320 

13 145 
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14 65 

15 200 

16 280 

17 105 

18 80 

19 135 

20 280 

21 465 

22 265 

23 180 

24 230 

25 145 

26 55 

27 75 

28 70 

29 65 

30 85 

31 270 

32 210 

33 90 

34 140 

35 150 

36 180 
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37 140 

38 200 

39 190 

40 185 

41 110 

42 210 

43 190 

44 65 

45 60 

TOTALT 6710 

Medelvärde 150 
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Bilaga D: Sammanställning av elpriser för 
Gammlia idrottsanläggning 

 

 




