


Hur har spotpriset utvecklats?
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Storskalig solenergi 
till företag, lantbruk 
och fastighetsbolag

• Vi är specialiserade mot 
lantbruk, BRF, industri och 
fastighetsinstallationer och 
har byggt upp värdefull 
kunskap kring den här typen 
av stora projekt för både tak 
och mark.

• Vi har bland annat byggt 
Sveriges största solcellspark 
som just nu är på 19 MW. 

• Storskalig solenergi kommer 
vara en viktigt beståndsdel i 
det framtida svenska 
elsystemet. Här är vi med och 
leder utvecklingen.



Kundsegment +20 kW

Lantbrukare Gods&gårdar Industri

BRFer Fastighetsbolag Dagligvaruhandel

Svenska Kyrkan Egna sokraftverk Storskaliga solcellsparker



Våra tjänster

Solpaneler på tak Solpaneler på mark Markarrende

Energilager Laddstolpar Serviceavtal

Förstudier Sol-som-tjänst Visualisering



Exemplifierade – Energilager 2 MW

Transformatorstation
Nätanslutningsstation



Fem stora fördelar 
med energilager

• Ö-drift
• Kapa effekt-toppar
• Flytta el från natt till 

dag
• Laddinfrastruktur
• Ta del av 

frekvensmarknaden



Ö-drift

• Snabb reservkraft
• Gör det möjligt för den 

som har solceller att 
fortsätta producera el



Kapa effekttoppar

• Håll nere elräkningen
• Underlätta nätet
• Känn dig tryggare inför 

framtida elnätstariffer



Arbitrage

• Köp el när det är billigt
• Sälj el när det är dyrt



Laddinfrastruktur

• Ta betalt av dina 
leverantörer

• Tanka gratis från taket
• Erbjud snabbladdning 

när det lossar/lastar



Balanstjänster

• Kraftsystemet är inne i en 
snabb och omfattande 
omvandling. 

• De nya teknikerna för 
elproduktion har andra 
förmågor än de gamla 
och ger därför inte 
samma bidrag till 
kraftsystemets stabilitet 
som tidigare, vilket leder 
till behov av nya 
stödtjänster.



Stödtjänster SvK – vad händer vid en störning?
Huvudkontor, Strängnäs

HQ in Strängnäs



Intäkter i stödtjänster från Svenska Kraftnät

Ett batteri är med 
på ned- och 
uppreglering 
samtidigt på årets 
alla 8760 timmar. 

Det ger en intäkt på 
ca. 5 Mkr/MW/år.

Priser finns: https://mimer.svk.se/PrimaryRegulation/PrimaryRegulationIndex




