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Avd. för Energihushållning, Inst. för Energivetenskaper, Lunds Universitet – LTH samt E.ON i Malmö inom 

ramen för det EU-finansierade projektet SCA+.  

 1. 

Hållbara 

energilösningar på 

framtida Jägersro 

Hästcenter  

- dimensionering av 

solcellssystem och 

batterilager 

Hanna Olsson och Malin Rauhala 

 

Sverige står inför utmaningar när 

det kommer till elförsörjning i 

samhället. Redan idag råder 

periodvis både kapacitetsbrist och 

effektbrist i flera tätbebyggda 

områden i Skåne.1 Förslag för att 

uppnå ökad elsäkerhet inkluderar 

uppgradering av stamnätet, lokal 

förnybar elproduktion samt 

utveckling av metoder och 

teknologi för en mer flexibel 

elanvändning och elenergilagring.2   
 

I sydöstra Malmö finns idag ett 

markområde som Skånska Travsällskapet 

äger och bedriver verksamhet vid, det vill 

säga Jägersro trav- och galoppbana med 

tillhörande byggnader. Fastigheterna ska 

dock rivas och markområdet har sålts 

vidare till en annan aktör som ska bygga 

bostäder. I anslutning finns ett  tomt 

markområde som Skånska Travsällskapet 

också äger och där de planerar bygga 

framtida Jägersro Hästcenter. 

Verksamheten önskas bli Europas ledande, 

med en stor travbana samt toppmoderna 

byggnader med fokus på hållbarhet och 

smarta energilösningar. Invigningen av den 

första byggnaden, avsedd för 

publik, planeras till juli 2024. 

 
1 Hannes Sonnsjö. Trygg elförsörjning i Skåne län – 

underlagsrapport. Malmö: Länsstyrelsen Skåne, 2020. 

Den publika byggnaden kommer att 

tecknas till ett effektabonnemang som 

innebär att Skånska Travsällskapet måste 

betala en summa för det högsta månatliga 

effektuttaget. Därför finns ett intresse att 

sänka dessa effekttoppar, alltså ta ut 

mindre effekt från nätet.     

 

Mot denna bakgrund formulerades 

examensarbetets syfte att, ur ett 

systemperspektiv, undersöka den 

eventuella nyttan av att installera 

solpaneler och batterilager på framtida 

Jägersro Hästcenter. För att kunna göra 

detta var syftet också att undersöka hur en 

lastprofil kan se ut som elproduktion och 

elenergilagring ska optimeras för. Målet 

var delvis att bidra med metodutveckling 

gällande beräkning av lastprofiler i 

nybyggnationsområden.  

 

Den publika byggnaden, unik med 

avseende på arkitektur och verksamhet, 

blev fokus för beräkningar. En trolig 

lastprofil togs fram genom den så kallade 

byggstensmetoden, som examensarbetets 

författare namngav. Denna metod bygger 

på att identifiera olika laster i den framtida 

önskade enheten och finna motsvarigheter 

till dessa i andra befintliga enheter, varpå 

motsvarigheterna adderas till en graf som 

visar energianvändning över tid. Perioden 

kan exempelvis vara en typisk månad eller 

ett typiskt år. Metoden kan användas för 

andra unika byggnader som ännu inte 

existerar. 

 

För den publika byggnaden skapades en 

baslast på 42 kW, som till stor del 

karaktäriseras av kylar och frysar. Vidare 

skapades dagliga lunchtoppar på 26 kW, 

tre stycken små evenemang i månaden på 

91 kW, fyra stycken mellanstora 

evenemang i månaden på 107 kW samt ett 

stort evenemang i månaden på 140 kW. 

Elektriskt driven värme och kyla 

inkluderades inte i lastprofilen men vore 

2 Länsstyrelsen Skåne. Förutsättningar för en trygg 

elförsörjning. 2020. 
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 2. 

intressanta att undersöka i vidare studier. 

Kylning bör ske främst på sommaren då 

det också kan produceras som mest solel.  

 

Vid simulering av en lämplig storlek på 

solcellssystem visade det sig att 

egenanvändningen av solel behövde vara 

hög för att systemet skulle bli lönsamt. 

Idag är det nämligen inte speciellt lönsamt 

att sälja solel. Det valda systemet på 160 

kWp fick en återbetalningstid på 17 år med 

de antaganden som gjordes, exempelvis en 

kalkylränta på 5 % och en ekonomisk 

livslängd på 30 år.  

 

I kombination med litiumjonbatterier på 12 

kW-25,9 kWh eller 24 kW-51,8 kWh blev 

återbetalningstiderna istället 18 år 

respektive 19 år, det vill säga inom 

batterilagrens antagna tekniska livslängd 

på 25 år men inte inom batterilagrens 

antagna ekonomiska livslängd på 15 år. 

Fristående var batterilagren inte lönsamma 

inom sina livslängder.       

 

Eftersom investeringskostnaden för 

batterilagret är proportionell mot dess 

kapacitet innebär det att man vill kapa 

maximalt med effekt under så kort tid som 

möjligt. Det visade sig att om 

investeringskostnaden skulle vara 

återbetald inom batterilagrens ekonomiska 

livslängd var batterilagren tvungna att kapa 

effekt utefter sin maximala förmåga varje 

månad. Detta var endast fallet under 

sommarmånaderna då den publika 

byggnadens lasttoppar redan ’smalnats av’ 

tack vara solcellssystemets inverkan. Det 

fanns alltså viktiga synergieffekter mellan 

det valda solcellssystemet och 

batterilagren.   

 

Det finns en stor potential att installera 

flera solcellssystem på Jägersro Hästcenter 

men lönsamhet beror på varje enskild 

lastprofil som solcellsproduktionen ska 

optimeras för. Största nyttan idag kommer 

från att maximera egenanvändningen av 

solel. Solcellssystem kan vidare bidra till 

en tryggad elförsörjning i området.  

 

Om Skånska Travsällskapet väljer att 

investera i batterilager så kan det bidra till 

att en annars stor effektkonsument tar ut 

lägre effekt varje månad. Något som kan 

bidra till att motverka överbelastning på 

nätet. Det finns dock andra enheter inom 

området som batterilösningar kan passa 

bättre för, såsom travbanebelysningen, 

vilket dock kräver vidare studier.  

 

I examensarbetet diskuterades även vidare 

nyttor såsom att dela/lagra solel/nätel inom 

eller utanför området samt delta i 

kapacitets- och flexibilitetsmarknader. 

Emellertid kunde inget entydigt svar hittas 

för vad som idag är lagenligt och vad som 

kommer att bli tillåtet i framtiden. 

Pilotprojekt förekommer dock som 

kommer att ge lärdomar och lagändringar 

är på gång. Dessutom finns de tekniska 

lösningarna, något som exempelvis E.ON 

demonstrerade i pilotprojektet i Simris på 

Österlen i Skåne.  

 

Överlag finns det ett stort engagemang från 

alla inblandade aktörer att göra Jägersro 

Hästcenter hållbart. Om de lyckas kan de 

sätta en standard för vidare nybyggnationer 

i stadsmiljö så länge en god 

erfarenhetsåterföring sker.  

 

 


