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Energilager och Nätförluster-  
Fallstudie Öland 

Agron Fetahi 

Sammanfattning – Expansion och integration 

av vindkraft i distributionsnäten medför ökad 

risk för överbelastning av ledningar och 

nätförluster. För att möjliggöra hög andel 

vindkraft installerat i distributionsnätet så har 

E.ON installerat ett Dynamic Line Rating- 

system på Öland för att övervaka ledningarna 

och ett styrsystem som kan styra ner 

elproduktionen från vindkraft då risk för 

överbelastning förekommer. Att på detta vis 

utnyttja nätets fulla kapacitet är kopplat till 

högre effektförluster och större energilager, 

vilket utvärderas som ett alternativ till 

nätuppgraderingar för att reducera dessa 

förluster. Resultaten visar att det går att 

reducera förlusterna i elnätet. Detta sker dock 

till priset av att det behövs hög kapacitet på 

effekt och energi för ett energilager, vilket är 

kopplat med höga investeringskostnader.  

I. Introduktion 

Integreringen av de förnyelsebara 

energikällorna i elnäten har ökat mycket de 

senaste åren. På Ölands elnät har en 

vindkraftsanläggning på 48 MW installerats och 

kopplats till ett 50 kV nät. För att kunna 

installera denna anläggning så 

implementerades ett Dynamic Line Rating- 

system och ett styrsystem för övervakning av 

ledningar respektive nedstyrning av 

elproduktion. Att utnyttja nätets fulla kapacitet 

på detta vis är kopplat med höga 

effektförluster. Vanliga metoder för 

elnätföretagen är att göra nätuppgraderingar 

men detta är dyrt och ofta utvärderas andra 

alternativ. Då energilagring i form av batterier 

s.k. elektrokemisk energilagring anses ha stor 

potential för elnäten så har intresset ökat för 

att utvärdera dessa batterier och även att 

undersöka hur mycket förlusterna kan 

reduceras med energilagring. Som fallstudie 

har Ölands elnät används och detta är ett 

regionnät som ägs av E.ON elnät Sverige AB.      

II. Energilager 

Elektrisk energilagring delas ofta in i följande 

kategorier: mekanisk, elektrokemisk, kemisk, 

elektromagnetiskt och termisk. Fokus i detta 

arbete har legat på elektrokemisk energilagring 

vilket innefattar några olika batteriteknologier. 

Främst har deras tekniska egenskaper 

analyserats, dock har det också varit av intresse 

vad olika batterityper kostar. Några viktiga 

egenskaper för ett antal olika 

batteriteknologier ges i tabell 1.   

Tabell 1: Viktiga egenskaper för ett antal olika 
elektrokemiska energilagrings teknologier. 

 

III. Metod 

Simuleringsprogrammet Power System 

Simulator for Engineering (PSS/E) har används 

och i simuleringarna användes historisk data 

per timme för både reaktiv och aktiv effekt för 

att resultaten skulle bli så verkliga så möjligt. 

För att erhålla resultat på hur hög effekt och 

energi ett energilager behöver så har olika fall 

används i simuleringarna och för varje fall så 

har förlustreduktionen i nätet granskats och 

beräkningar på den totala kostnaden gjorts. 

IV. Resultat 

Figur 1 visar hur effekten varierar i ledningen 

mellan Köping och Borgholm. I denna 

simulering var inte energilagret aktivt och detta 

resultat används som ett basfall. Sedan gjordes 
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ett antal olika simuleringsfall då energilagret 

var aktivt. Ett av fallen kan ses i figur 2. Här var 

det meningen att med hjälp av energilagret 

hålla ett visst börvärde i ledningen på 30 MW. 

Det kan också ses att en effekttopp har 

markerats i figur 2 med en pil, och denna visas 

i figur 3. Denna effekttopp är den längsta 

toppen över 30 MW i ledningen under året. Det 

som kan observeras är att effekten i ledningen 

reducerats med energilager, det kan också ses 

att effekten i ledningen inte är 30 MW utan lite 

mer. Anledningen till det beror på effektbalans 

i elnätet.     

 

Figur 1: Aktiv effekt under tidsperioden januari till 
november 2014 i ledningen mellan Köping och Borgholm. 

 

Figur 2: Aktiv effekt i ledningen med energilager och ett 
börvärde på 30 MW i ledning.  

 

Figur 3: Effekttopp över 30 MW i ledning, det kan 
observeras hur effekten i ledningen har reducerats med 
energilagret.  

Från de olika simuleringsfallen med energilager 

så har det erhållits resultat på hur hög effekt 

och energi som behövs för en eventuell 

investering, vad som ytterligare visas är 

förlustminskningen i MWh och beräkningar på 

vad det skulle kosta för respektive fall, se tabell 

2. Ett grafiskt exempel på förlustreduktion för 

de olika simuleringsgallen ges i figur 4, här kan 

det alltså observeras hur mycket förlusterna 

minskar för olika börvärde på effekten i 

ledningen. Ytterligare simuleringar på fallet då 

börvärdet i ledningen skulle vara 30 MW 

gjordes, anledningen är att det är vid effekter 

högre än detta som förlusterna är höga. Dock 

sattes det begränsning på energilagrets 

maximala energi.  

Tabell 2: Förlustreduktion i ledningar med erhållen storlek 
på energilager för olika fall och det ges även exempel på 
investeringskostnad för respektive fall. 

  

 

Figur 4: Förlustreduktion med energilager för ett antal 
olika börvärden i ledning. 

V. Slutsatser 

Ökningen av de förnyelsebara energikällorna 

har många fördelar, dock står de också för en 

oregelbunden elproduktion som kan ställa till 

med bekymmer på elnäten. Ytterligare 

integrering av vindkraft på nätet i fallstudien 

innebär högre förluster och även ökad risk för 

fel i nätet. 
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Elektrokemiska energilager, främst litium jon 

och natrium svavel är de batterier som anses 

ha stor potential och en del företag har redan 

gjort installationer för att kunna observera 

deras nytta, det största hindret är de höga 

investeringskostnaderna.  

Det går att reducera förlusterna på Ölands 

elnät med ett energilager, men det krävs att 

energilagret har hög kapacitet på effekt och 

energi. 

Resultaten visar att det krävs batterier eller 

annan energilagringsteknik med en 

energikapacitet på 50 - 450 MWh och troligen 

en effektkapacitet på 5 - 10 MW. Med dagens 

priser så skulle en investering i energilager i 

denna storleksordning vara mycket dyr. Och 

med det befintliga styrsystemet som finns och 

som hittills inte behövts användas för att styra 

ner elproduktionen av vindkraftsanläggningen, 

så är det rimligaste alternativet för E.ON elnät 

att köra nätet på Öland så som görs idag (ur ett 

ekonomiskt perspektiv). 


