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Abstract

PV system together with battery storage – A case
study of Uppsala's new city bus depot

Emma Wennberg

In this thesis the potential benefits of combining a photovoltaic 
(PV) system with a battery storage are investigated. The thesis is 
conducted at the company WSP in Uppsala and the aim is to design a 
PV system for the new city bus depot that is planned to be built 
in Uppsala, estimate the PV system capacity and investigate 
whether a battery storage can increase the self-consumption of the 
system. 

The results of this study are that the most appropriate 
installation of the PV modules is to place them horizontally on 
the roof and by that one can achieve an installed power of 715 kWp 
and a total annual electricity production of 871 MWh. This 
corresponds to a self-sufficiency of 29 % and a self-consumption 
of 92 %, which indicate that overproduction of electricity 
sometimes occurs. How different battery storages, based on both 
lead-acid and lithium-ion batteries, affect the system is 
evaluated by developing a battery model in MATLAB. From the 
results of the battery model it is concluded that battery storages 
with a capacity of 0.3–0.8 kWh/kWp are most suitable to combine 
with the PV system and this applies to both lead-acid and lithium-
ion batteries. The interval 0.3–0.8 kWh/kWp corresponds to battery 
capacities of 200–600 kWh and the self-consumption increases to 
93–94 % for the lead-acid battery storages and to 93–95 % for the 
lithium-ion battery storages. The economic analysis show that it 
is generally more profitable to increase self-consumption of self-
produced PV power than to sell it to the grid. However, the high 
costs that are associated with the battery storages eliminates the 
economic benefits of the increased self-consumption of PV power. 
Therefore, it is not considered possible to justify the 
installation of a battery storage at the bus depot.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Intresset för att installera solcellsmoduler för att producera egen el från solenergi har ökat 

allt mer i Sverige under de senaste åren. Det faktum att solenergi är ett intermittent 

energislag innebär att elproduktionen från ett solcellssystem varierar och är oförutsägbar, 

vilket i sin tur försvårar upprätthållandet av balansen mellan elproduktion och 

elkonsumtion. Ur ett större systemperspektiv innebär integreringen av intermittent 

kraftproduktion en utmaning för elsystemet och för den enskilda producenten av solel 

innebär solenergins intermittenta karaktär att särskilda tekniska lösningar och metoder 

ofta krävs för att kunna dra nytta av all sin egenproducerade solel. En möjlig lösning för 

att hantera och främja elproduktion från solenergi är energilagring, eftersom 

energilagring möjliggör för lagring av el när elproduktion och elkonsumtion inte 

överensstämmer och således gör att elproduktion och elkonsumtion kan matchas bättre. 

I Uppsala pågår för närvarande planering inför byggnationen av en ny stadsbussdepå som 

planeras att utrustas med ett solcellssystem. I detta examensarbete undersöktes hur detta 

solcellssystem kan dimensioneras utifrån vissa givna förutsättningar och utgångspunkten 

var att elproduktionen från solcellssystemet ska kunna tillgodose fastighetselbehovet 

inom bussdepån. Om solcellssystemet genererar överskottsproduktion av solel, som 

således inte kan förbrukas direkt inom bussdepån, finns det ett intresse för att undersöka 

om det skulle kunna vara fördelaktigt att installera ett batterilager i kombination med 

solcellssystemet. Syftet med detta examensarbete var således att dimensionera ett 

solcellssystem för den nya bussdepån i Uppsala och undersöka huruvida ett batterilager 

kan bidra till att öka utnyttjandet av solcellssystemet. Examensarbetet utfördes på WSP i 

Uppsala, som är delaktiga i planeringen inför byggnationen av bussdepån, och WSP 

tillhandahöll underlag som användes för att beräkna bussdepåns fastighetselbehov. 

Bussdepåns totala årliga behov av fastighetsel uppskattades till 2 760 MWh. 

Två olika alternativ för dimensionering av solcellssystemet utformades och de två 

solcellssystemens potentiella elproduktion simulerades. Vid jämförelse av de två 

solcellssystemens installerade effekt och deras elproduktion ansågs alternativet med 

horisontella moduler mer lämpligt än systemet med lutade moduler då det genererade mer 

el och uppnådde en högre installerad effekt. Detta ledde till slutsatsen att den mest 

lämpliga dimensioneringen för solcellssystemet är att placera modulerna horisontellt på 

bussrampernas tak och systemet kommer då ha en total installerad effekt av 715 kWp och 

en total årlig elproduktion på 871 MWh. Vid jämförelse av solcellssystemets elproduktion 

och bussdepåns fastighetselkonsumtion visade det sig att det förekommer 

överskottsproduktion vid vissa tidpunkter under året, vilket vidare motiverade en 

undersökning av eventuella fördelar med ett batterilager. Begreppet egenanvändning, 

som beskriver hur stor andel av elproduktionen från ett solcellssystem som kan 

konsumeras inom den fastighet där solcellssystemet är placerat, användes för att ta reda 

på hur stor andel av den egenproducerade solelen som kan konsumeras inom bussdepån. 

Den direkta egenanvändningen för solcellssystemet utan batterilager är 92 %, vilket visar 

att egenanvändningen är relativt hög redan utan ett batterilager. 
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Den simulerade solelproduktionen, den beräknade fastighetselkonsumtionen och 

differensen dem emellan låg sedan till grund för dimensioneringen av batterilagret. För 

att jämföra olika batteritekniker och dimensionera ett batterilager för bussdepån 

utvecklades en enkel batterimodell i beräkningsprogrammet MATLAB. Denna 

batterimodell syftade till att simulera hur olika batterilager fungerar i kombination med 

solcellssystemet. I batterimodellen definierades två olika batterityper baserade på två 

olika batteritekniker. De batteritekniker som valdes att undersökas i detta arbete var 

blysyra- och litiumjonbatterier. Med hjälp av batterimodellen testades hur batterilager 

med olika batterikapaciteter i intervallet 50–3000 kWh fungerar tillsammans med 

solcellssystemet samt vilken inverkan de har på egenanvändningen. Resultaten från 

batterimodellen visade att både blysyra- och litiumjonbatterilager kan bidra till att öka 

egenanvändningen, men det krävs en mycket stor batterikapacitet för att hantera all 

överskottsproduktion. Utifrån batterimodellens resultat och tidigare genomförda studier 

bedömdes batterikapaciteter i intervallet 200–600 kWh som lämpliga batterikapaciteter 

och därför valdes de ut som möjliga dimensioneringsalternativ för batterilagret. För 

blysyra- och litiumjonbatterilagren med dessa kapaciteter ökade egenanvändningen till 

93–94 % respektive 93–95 %. 

Arbetet inkluderar även ekonomiska fallstudier som analyserade konsekvenserna av 

installation av ett batterilager ur ett ekonomiskt perspektiv. I fallstudierna undersöktes 

vad olika batterilager, baserade på olika batteritekniker, kostar samt hur värdet av den 

egenproducerade solelen varierar beroende på om den förbrukas inom bussdepån eller om 

den säljs och levereras till elnätet. Resultatet visade att det generellt är mer lönsamt att 

öka egenanvändningen av den egenproducerade solelen än att sälja den. Eftersom 

egenanvändningen ökar med ett batterilager i systemet medför det att den totala intäkten 

och besparingen för alla de utvalda dimensioneringsalternativen är större än den intäkt 

som kan erhållas från solcellssystemet utan batterilager. Dock medför den höga kostnaden 

för batterilagren att den ekonomiska nyttan elimineras och det ekonomiska resultatet blir 

negativt i samtliga testade fall. 

Sammanfattningsvis är den mest lämpliga dimensioneringen för solcellssystemet vid 

bussdepån att placera solcellsmodulerna horisontellt. Solcellssystemet kan då ha en 

installerad effekt av 715 kWp och dess elproduktion kan tillgodose 29 % av bussdepåns 

totala fastighetselbehov. Både blysyra- och litiumjonbatterilagren kan bidra till att 

förbättra utnyttjandet av solcellssystemet och de batterilager som ur ett tekniskt 

perspektiv bedöms lämpliga att kombinera med solcellssystemet har en batterikapacitet 

av 200–600 kWh. Baserat på arbetets resultat bedöms det dock svårt att ur ett ekonomiskt 

perspektiv motivera installation av ett batterilager vid bussdepån, på grund av den höga 

kostnaden som batterilagren medför. Å andra sidan är det generellt mer lönsamt att öka 

egenanvändningen av egenproducerad solel i jämförelse med att sälja den, vilket indikerar 

att det finns en viss ekonomisk nytta med installation av ett batterilager. Om batterilager 

och energilagring i allmänhet ska bli en integrerad del av energisektorn krävs troligtvis 

fortsatt kostnadsminskning på batterilager och satsningar på förändringar av regelverk 

och marknadsstrukturer som stödjer en integrering av energilagring. 
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Exekutiv sammanfattning 

I det här examensarbetet undersöks hur ett lämpligt solcellssystem bör dimensioneras för 

den nya stadsbussdepån i Uppsala samt huruvida ett batterilager kan bidra till att öka 

utnyttjandet av solcellssystemet. Hur solcellssystemet påverkas av installation av ett 

batterilager har undersökts ur både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Resultaten 

visar att den mest lämpliga dimensioneringen för solcellssystemet är att placera 

solcellsmodulerna horisontellt. Solcellssystemet kan då ha en total installerad effekt av 

715 kWp, generera en total årlig elproduktion på 871 MWh och tillgodose 29 % av 

bussdepåns totala fastighetselbehov. En viss överskottsproduktion av el förekommer och 

utan ett batterilager i systemet uppnås en egenanvändning av 92 %. Dimensioneringen av 

batterilagret resulterade i att ett batterilager, baserat på antingen blysyra- eller 

litiumjonbatterier, med en batterikapacitet av 200–600 kWh bedöms som lämpligt i 

kombination med solcellssystemet. Blysyra- respektive litiumjonbatterilagren ökar 

egenanvändningen till 93–94 % respektive 93–95 %. De ekonomiska analyserna visade 

dock att kostnaden för batterilagren är betydligt högre än den ekonomiska nytta som 

batterilagren förser systemet med. Därför bedöms det inte möjligt att motivera installation 

av ett batterilager vid bussdepån. Det bör dock påpekas att dessa resultat är fallberoende 

och de precisa resultaten av detta arbete är enbart tillämpbara för just denna bussdepå, 

men de kan användas som vägledning i andra liknande undersökningar. Exempelvis kan 

resultaten användas som vägledning i studier av liknande system för att förstå hur vissa 

typer av solcellssystem fungerar i kombination med batterilager och hur de påverkas ur 

både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv vid installation av batterilager.  
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Nomenklatur 

α Taklutning 

β Lutningsvinkel på solcellsmodul 

θlim Lägsta infallsvinkel för solinstrålning utan intern skuggning 

ηB Batteriets verkningsgrad 

ηB_inv Batteriväxelriktarens verkningsgrad 

ηPV_inv Växelriktarens verkningsgrad 

A Annuitet 

d Avstånd mellan rader av lutade solcellsmoduler placerade på platta tak 

EB Mängd energi i batteriet 

EDSC Mängd direkt konsumerad egenproducerad el 

EExcess Total överskottsproduktion av solel 

ELoad Elbehov 

EPV Total mängd egenproducerad el 

ESC Total mängd konsumerad egenproducerad el 

IInv_max Växelriktarens maximala ingångsström 

IString_max Maximal ström i varje sträng av seriekopplade solcellsmoduler 

Imp Ström vid Pmp 

Isc Kortslutningsström 

NNV Nettonuvärde 

n Batterilagrets livslängd angiven i antal år 

nmax Högsta möjliga antal seriekopplade moduler 

nmin Lägsta möjliga antal seriekopplade moduler 

Pmp Den maximala effekt en solcell kan leverera 

r  Kalkylränta 

SDC Batteriets självurladdning per timme 

Vmax Växelriktarens högsta tillåtna inspänning 

Vmin Växelriktarens lägsta tillåtna inspänning 

Vmp Spänning vid Pmp 

Voc Tomgångsspänning 

W Längden på solcellsmodulens ena sida 

Wp Watt peak, den högsta effekt en solcellsmodul kan leverera under STC  

qDSC Direkt egenanvändning 

qSC Egenanvändning 

qS Självförsörjandegrad 

C-rate  Charge rate, upp- och urladdningshastighet för ett batteri 

DOD Depth of discharge, urladdningsdjup för ett batteri 

LFP Litiumjärnfosfatbatteri 

MPPT Maximum Power Point Tracker, en funktion som bidrar till att mesta möjliga effekt erhålls 

från en solcell eller solcellsmodul 

SOC State of Charge, laddningstillstånd hos ett batteri 

STC Standard Test Conditions, standardiserade testförutsättningar för solceller: 1000 W/m2 i 

solinstrålning, 25°C i solcellstemperatur och AM 1.5 spektrum 
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1. Inledning 

Solenergi är ett snabbt växande energislag, både inom det svenska energisystemet och på 

den globala marknaden. I slutet av 2014 hade Sverige en total installerad solcellseffekt 

av 79,4 MWp och ett år senare var den totala installerade effekten 126,8 MWp, vilket 

påvisar en kraftig ökning av den totala solcellskapaciteten (Lindahl, 2016a, s. 6). 

Ökningen av mängden elproduktion från solenergi och andra förnybara intermittenta 

energislag påverkar elsystemet vad gäller både planerbarhet, balanshållning och 

driftsäkerhet (Svenska kraftnät, 2015). Integreringen av intermittenta energislag skapar 

därmed utmaningar för upprätthållandet av den grundläggande balansen mellan 

produktion och konsumtion i elsystemet. Det innebär att det finns behov av tekniska 

lösningar och metoder som bidrar till att upprätthålla balansen och främjar integreringen 

av intermittent energi. 

Energilagring är en möjlig lösning för att hantera och främja elproduktion från 

intermittenta energislag, eftersom energilagring möjliggör för lagring av el när 

elproduktion och elkonsumtion inte överensstämmer. Det finns olika typer av energilager 

som kan lagra överskottsel när elproduktionen överstiger elkonsumtionen och när 

elkonsumtionen i sin tur överstiger elproduktionen kan den lagrade energin användas. 

Energilagring kan således bidra till att hålla elsystemet i balans utan ständig 

överensstämmelse mellan elproduktion och elkonsumtion (Nordling et al., 2015). Det 

finns många olika typer av energilagringstekniker med varierande egenskaper som kan 

tillämpas för olika applikationer inom energisektorn och på så sätt bidra med nyttor till 

både elsystemet och slutanvändare (Nordling et al., 2015; Energimyndigheten, 2016a).  

Batterier är en av de vanligaste energilagringsteknikerna och utvecklingen av batterier 

går snabbt, bland annat till följd av att de kan tillämpas både i mindre och större skala för 

olika applikationer (Nordling et al., 2015). Den snabba teknik- och kostnadsutvecklingen 

för olika batteritekniker har enligt Energimarknadsinspektionen (2016a) bidragit till att 

intresset för batterilager har ökat markant under de senaste åren. Ur ett tekniskt perspektiv 

är batterilager en mogen teknik, men det finns flera hinder som måste övervinnas för att 

batterilager ska kunna bli mer tillämpbart inom energisektorn. Dessa hinder kretsar bland 

annat kring prestanda, säkerhet och rättsliga frågor (IRENA, 2015). Luo et al. (2015) 

menar att batterier är en beprövad teknik för integrering och stabilisering av intermittent 

förnybar kraftproduktion och för reservkraftstillämpningar. Trots snabb teknikutveckling 

och en bredd av tillämpningsområden är kostnaden för batterier fortfarande hög 

(Energimarknadsinspektionen, 2016a; Luo et al., 2015; Nordling et al., 2015).  

För närvarande pågår planering inför byggnationen av en ny stadsbussdepå i Fyrislund i 

Uppsala som ska vara i drift i september 2019. Denna bussdepå kommer att utrustas med 

ett solcellssystem i enlighet med Landstinget i Uppsala läns riktlinjer (Landstingsservice 

i Uppsala län, 2016a) och solcellssystemet planeras kunna bidra med fastighetsel till 

fastigheterna inom bussdepån. Det finns även ett intresse för att undersöka om det kan 

vara fördelaktigt att installera energilagring, i form av ett batterilager, vid bussdepån. 
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Tanken är att batterilagret ska kopplas ihop med solcellssystemet och möjliggöra för 

lagring av el som produceras av solcellssystemet. Syftet med detta är att batterilagret ska 

kunna lagra el, vid tidpunkter då elproduktionen överstiger elkonsumtionen, till senare 

tidpunkter då elproduktionen understiger elkonsumtionen. Om detta är möjligt kan 

batterilagret eventuellt bidra till att öka självförsörjandegraden inom bussdepån och även 

öka egenanvändningen av den egenproducerade solelen. Det finns även ett intresse för att 

installera reservkraft inom bussdepån, för att vid eventuella avbrott i kraftförsörjningen 

tillfälligt kunna fortsätta försörja särskilda komponenter och system. Detta är ytterligare 

en tjänst som ett batterilager skulle kunna erbjuda, vilket är ännu en anledning till varför 

det är intressant att undersöka möjligheterna till installation av ett batterilager vid 

bussdepån. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att dimensionera ett solcellssystem för den nya 

stadsbussdepån i Uppsala och undersöka huruvida ett batterilager kan bidra till att öka 

utnyttjandet av solcellssystemet. Arbetet syftar även till att dimensionera ett batterilager 

avsett för bussdepån och dess solcellssystem samt undersöka vilka ekonomiska 

konsekvenser implementering av ett batterilager i systemet medför i jämförelse med ett 

solcellssystem utan batterilager. Detta innefattar att undersöka lönsamheten av att öka 

egenanvändningen av den egenproducerade solelen gentemot lönsamheten av att sälja 

överskottsproduktion av solel till elnätet. 

Följande frågeställningar har formulerats för denna studie: 

• Hur bör solcellssystemet dimensioneras utifrån de givna förutsättningarna och hur 

stor andel av bussdepåns fastighetselbehov kan solcellssystemet potentiellt 

tillgodose? 

• Hur skiljer sig olika batteritekniker åt och vilka batteriparametrar har störst 

påverkan vid dimensionering av batterilagret? 

• Kan ett batterilager bidra till att förbättra utnyttjandet av solcellssystemet och hur 

stort lagringsutrymme krävs för att hantera eventuell överskottsproduktion av el 

från solcellssystemet? 

• Hur påverkas lönsamheten av ökad egenanvändning respektive försäljning av 

överskottsel och under vilka förutsättningar är ett batterilager lönsamt eller på 

annat sätt värdefullt att installera i anslutning till solcellssystemet? 

1.2 Huvudsaklig metod 

Detta examensarbete inleds med en utredning av stadsbussdepåns olika fastigheter och 

dess förutsättningar för installation av ett solcellssystem samt sammanställning av 

fastigheternas behov av fastighetsel, vilket sedan används som underlag för 

dimensionering av solcellssystemet. En inledande litteraturstudie genomförs för att 
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inhämta information om förutsättningarna för solenergi på dagens elmarknad och 

tillvägagångssätt för dimensionering av solcellssystem. Den inledande litteraturstudien 

innefattar även en utredning av olika energilagringstekniker generellt och olika 

batteritekniker i synnerhet samt hur dessa kan implementeras i kombination med 

solcellssystem. 

Solcellssystemet dimensioneras utifrån de givna förutsättningarna vid bussdepån och 

baserat på existerande teori inom området. Därefter används simuleringsprogrammet 

HOMER Pro för att simulera solcellssystemets potentiella elproduktion. Den simulerade 

solelproduktionen jämförds med det beräknade behovet av fastighetsel och differensen 

mellan produktionen och konsumtionen ligger sedan till grund för dimensioneringen av 

batterilagret. För att jämföra olika batteritekniker och dimensionera ett batterilager 

utvecklas en enkel batterimodell i beräkningsprogrammet MATLAB som, med 

bussdepåns elkonsumtion och solcellssystemets elproduktion som inparametrar, 

simulerar hur olika batterilager fungerar i kombination med solcellssystemet. I denna 

modell kan batterityp och total batterikapacitet varieras för att klargöra vilken inverkan 

de har på systemet och därigenom kan en bedömning göras av hur ett lämpligt batterilager 

för bussdepån bör dimensioneras. En känslighetsanalys genomförs för att validera 

batterimodellen och undersöka hur olika batteriparametrar påverkar resultaten från 

batterimodellen. 

Eftersom både tekniska och ekonomiska aspekter ska utvärderas vid dimensionering och 

val av batterilager genomförs även ekonomiska analyser för att bedöma kostnaderna för 

batterilager baserade på olika batteritekniker. I de ekonomiska analyserna undersöks även 

värdet av den egenproducerade solelen vid försäljning av överskottsel respektive vid 

egenanvändning av solelen inom bussdepån. De ekonomiska analyserna genomförs i 

form av fallstudier som innefattar att solcellsystemet med respektive utan batterilager 

analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. De ekonomiska fallstudierna för solcellssystemet 

med batterilager genomförs för flera olika batterilager, av olika batterikapacitet och 

baserade på olika batterityper. En känslighetsanalys genomförs för att undersöka hur de 

ekonomiska resultaten påverkas av en förändrad batterikostnad och ett förändrat elpris. 

Noggrannare beskrivningar av de tillämpade metoderna presenteras i kapitel 3.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats och fokuserats till att enbart jämföra olika batterilager som 

alternativ för implementering av energilagring vid bussdepån. Alla andra typer av 

energilagringstekniker har exkluderats ur denna studie på grund av arbetets omfattning. 

Vid val av solcellsteknik för solcellssystemet på bussdepån har ingen djupare jämförelse 

gjorts mellan olika typer av solcellstekniker. En redogörelse för både kisel- och 

tunnfilmssolceller presenteras i rapporten, men kiselsolceller har valts som solcellsteknik 

eftersom de är dominerande på marknaden och har högst verkningsgrad. 
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Den batterimodell som har utvecklats i MATLAB utgör en enkel modell av hur ett 

batterilager i kombination med ett solcellssystem fungerar för ett verkligt fall. I modellen 

har en del avgränsningar gjorts med avseende på batteriers egenskaper och påverkan från 

omgivningen. Exempelvis har påverkan från omgivningstemperatur och batteriers 

degradering över tid exkluderats. Denna avgränsning har gjorts då det med hänsyn till 

arbetets tidsomfattning inte bedömdes möjligt att inkludera dessa parametrar. 

I de ekonomiska beräkningarna av batterikostnaden har enbart kostnaden för själva 

batterilagret inkluderats och kostnader för ytterligare utrustning, installation och liknande 

har exkluderats. Denna avgränsning har gjorts baserat på att statistik över batterikostnader 

är komplex och att kostnader för olika batteritekniker ofta har ett brett intervall. 

Därigenom gjordes bedömningen att ju fler parametrar som inkluderas, desto större 

osäkerheter är de ekonomiska beräkningarna behäftade med.  

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten inleds med ett introducerande kapitel där arbetets syfte, frågeställningar, 

huvudsakliga metod och avgränsningar presenteras. I kapitel 2 presenteras existerande 

teori och grundläggande information kring solceller och batterier samt en redogörelse för 

de nuvarande förutsättningarna för solenergi på elmarknaden. Den information som 

presenteras i rapportens andra kapitel utgör underlag för och tillämpas i rapportens 

efterföljande kapitel. I kapitel 3 presenteras en detaljerad beskrivning av de tillämpade 

metoderna och den data som arbetet baseras på. 

Solcellssystemets uppbyggnad och elproduktion samt resultatet från modellering och 

dimensionering av batterilagret i batterimodellen i MATLAB presenteras i kapitel 4. I 

detta kapitel presenteras bussdepåns totala fastighetselbehov, två olika alternativ för 

uppbyggnad av solcellssystemet och deras påverkan på den totala elproduktionen. I det 

fjärde kapitlet presenteras även resultaten från batterimodellen och olika alternativ för 

dimensionering av batterilagret samt vilka effekter de olika alternativen har på systemet 

med avseende på egenanvändning, självförsörjandegrad och överskottet av solel. 

Resultaten av de ekonomiska fallstudierna för solcellssystemet med respektive utan 

batterilager och resultaten av känslighetsanalyserna presenteras också i detta kapitel.  

Arbetets resultat diskuteras i kapitel 5 och i detta kapitel ges även förslag på 

rekommenderade vidare studier inom området. Därefter besvaras arbetets frågeställningar 

genom några slutsatser i kapitel 6. 
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2. Teori och bakgrund 

I detta kapitel presenteras teori och grundläggande information kring solceller, batterier 

och nuvarande förutsättningar för solenergi på elmarknaden. Den teori och information 

som presenteras i detta kapitel utgör underlag för och tillämpas i rapportens efterföljande 

kapitel. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt och först presenteras information kring solceller 

och solcellssystem. Därefter redogörs för batteriers uppbyggnad, olika batteritekniker och 

hur solcellssystem kan kombineras med batterier. I det tredje avsnittet presenteras 

information kring förutsättningar på elmarknaden och stödsystem för solenergi.  

2.1 Solceller 

2.1.1 Funktion och uppbyggnad 

Solceller är den dominerande tekniken för att fånga solens elektromagnetiska strålning 

och konvertera den till användbar energi i form av elektricitet. En solcell består av ett 

halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har en elektrisk ledningsförmåga och fungerar 

likt en fotodiod (Mertens, 2014, s. 13). För att skapa en solcellsmodul kopplas flera 

solceller ihop till strängar och kapslas sedan in i ett laminat för att skydda solcellerna från  

mekaniska belastningar, fukt och annan påverkan från omgivningen (SolEl-programmet, 

u.å.-a). När flera solceller eller solcellsmoduler seriekopplas gäller, enligt Kirchoffs lagar, 

att den totala spänningen är summan av komponenternas individuella spänningar och den 

totala strömmen bestäms av den komponent som har lägst ström. Prestandan hos en 

solcell kan enligt Nelson (2003, s. 12) beskrivas med hjälp av de karaktäristiska kurvorna 

som illustreras i Figur 1. Kurvorna visar relationen mellan ström och spänning (svart 

kurva) och relationen mellan spänning och effekt (grå kurva) för en ideal solcell. Figur 1 

visar att den maximala effekt en solcell kan leverera betecknas Pmp och erhålls vid 

strömmen Imp och spänningen Vmp, som båda varierar beroende på solinstrålningens 

intensitet (Nelson, 2003, s. 12). Kortslutningsströmmen (Isc) och tomgångsspänningen 

(Voc) är de två parametrar som begränsar effektuttaget från en solcell och utgör de 

maximala värden som strömmen och spänningen kan anta (Wenham et al., 2011, s. 44). 

 

Figur 1: Solcellens karaktäristiska ström-spänning-kurva (svart kurva) och spänning-effekt-kurva (grå kurva). Det 

streckade området i figuren symboliserar Pmp.  
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2.1.2 Olika typer av solceller 

Det finns för närvarande två solcellstekniker som dominerar solcellsmarknaden och det 

är kristallina kiselsolceller och amorfa kiselsolceller, vanligtvis kallade tunnfilmssolceller 

(Svensk Solenergi, u.å.-a). Kristallina kiselsolceller kan i sin tur kategoriseras i två olika 

grupper, monokristallina respektive polykristallina kiselsolceller, vilka båda tillverkas av 

kristallint kisel (Mertens, 2014, s. 99). En av skillnaderna mellan kisel- och 

tunnfilmssolceller är att kiselsolceller generellt har högre verkningsgrad. Enligt Mertens 

(2014, s. 15) har kiselsolceller en verkningsgrad på 13–20 % och tunnfilmssolceller en 

verkningsgrad på 7–13 %. Forskningsinstitutet Fraunhofer ISE (2016, s. 13) hävdar att 

kristallina kiselsolceller utgör 90 % av omsättningen på den globala solcellsmarknaden, 

vilket visar att kiselsolceller dominerar marknaden. 

Kiselsolceller 

Kiselsolceller är vanligtvis mellan 200–500 µm tjocka (PV Education, u.å.) och en 

enskild kiselsolcell ger en spänning på cirka 0,5 V (Svensk Solenergi, u.å.-a). För att 

komma upp i högre, användbara, spänningar seriekopplas flera solceller, eftersom den 

totala spänningen i en seriekoppling blir summan av alla solcellers enskilda spänning 

(ibid.). Enligt Sendy (2016) är monokristallina kiselsolceller den äldsta och mest 

utvecklade solcellsteknologin av både monokristallina och polykristallina kiselsolceller 

samt tunnfilmssolceller, men polykristallina kiselsolceller har blivit den dominerande 

teknologin på marknaden. Polykristallint kisel har dock sämre materialkvalité än 

monokristallint kisel, vilket är en anledning till att solceller gjorda av polykristallint kisel 

ofta har 2–3 % lägre verkningsgrad än solceller gjorda av monokristallint kisel (Mertens, 

2014, s. 102). Den sämre materialkvalitén beror delvis på att polykristallina solceller 

tillverkas av flera kristaller medan monokristallina solceller tillverkas av en enskild 

kristall vilket gör att att elektronerna har mer plats att röra sig på (Energysage, u.å.). Några 

av fördelarna med monokristallina kiselsolceller är att de har lång livslängd, högst 

verkningsgrad av alla solcellstekniker, är yteffektivare än polykristallina kiselsolceller 

och fungerar bra vid höga temperaturer (Sendy, 2016). Monokristallina kiselsolceller är 

dock ofta dyrare i jämförelse med andra solceller (ibid.). En fördel med både mono- och 

polykristallina kiselsolceller är den goda tillgängligheten på materialet kisel, som är det 

näst vanligaste grundämnet på jorden (Mertens, 2014, s. 124). Trots att både mono- och 

polykristallina kiselsolceller tillverkas av kisel kostar polykristallina mindre, både att 

tillverka och att köpa, och de har en enklare tillverkningsprocess (Sendy, 2016). 

Tunnfilmssolceller 

En av de egenskaper som framförallt skiljer tunnfilmssolceller från kiselsolceller är 

tjockleken, därav deras namn. En tunnfilmssolcell består av en tunn film som är cirka 3 

µm tjock (SolEl-programmet, u.å.-a) vilket innebär att den är ungefär 100 gånger tunnare 

än en typisk kiselsolcell (Svensk Solenergi, u.å.-a). Anledningen till varför 

tunnfilmssolceller kan göras så tunna är att de består av material som kan absorbera ljus 

på en kortare sträcka än materialet i kiselsolceller (SolEl-programmet, u.å.-a). Detta 

medför att tunnfilmssolceller kräver betydligt mindre halvledarmaterial för att kunna 
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tillverkas, vilket i sin tur minskar tillverkningskostnaden (ibid.). Enligt Sendy (2016) 

anses dock tunnfilmssolceller inte vara en mogen teknologi än, men stora förbättringar 

inom denna teknologi förväntas inom de närmsta tio åren. Det finns flera tekniker för att 

bygga tunnfilmssolceller och de kan bestå av många olika ämnen (SolEl-programmet, 

u.å.-a). Några exempel på de vanligaste sammansättningarna är amorft kisel, CIGS 

(Koppar, Indium, Gallium, Selen), CdTe (Kadmium, Tellurium) samt CIS (Koppar, 

Indium, Selen). En fördel med tunnfilmssolceller är att solcellerna sammankopplas när 

substratet beläggs, vilket innebär att en modul skapas direkt (ibid.), vilket i sin tur gör att 

tunnfilmssolceller är enkla att massproducera (Sendy, 2016). Ytterligare några fördelar 

med tunnfilmssolceller är att de kan göras flexibla och deras prestanda påverkas inte lika 

mycket av höga temperaturer och skuggning som kiselsolceller gör. Några nackdelar med 

tunnfilmssolceller är att de inte är särskilt yteffektiva och att de degraderas snabbare än 

kristallina kiselsolceller, vilket är varför de vanligtvis har kortare garantitid (ibid.). 

2.1.3 Solcellssystem 

Ett nätanslutet solcellssystem består huvudsakligen av solcellsmoduler, kablar och 

växelriktare (Svensk Solenergi, u.å.-b). Solcellerna producerar likström och växelriktaren 

omvandlar denna likström till växelström (Energimyndigheten, 2015a). Växelriktaren har 

även i uppgift att se till att matcha solcellsmodulerna, så att mesta möjliga effekt och el 

av god kvalitet erhålls (ibid.). För att få ut mesta möjliga effekt har växelriktaren en 

funktion som kallas Maximum Power Point Tracker (MPPT), vilket innebär att 

växelriktaren kan anpassa sig efter solcellernas momentana effekt (SolEl-programmet, 

u.å.-c). Växelriktarens verkningsgrad bestäms av relationen mellan uteffekten, på 

växelströmssidan, och ineffekten, på likströmssidan (ibid.). De växelriktare som finns på 

marknaden idag har generellt en hög verkningsgrad på cirka 96–97 % och normalt en 

livslängd på 15 år (SolEl-programmet, u.å.-c; Svensk Solenergi, u.å.-c). 

Antalet växelriktare och deras kapacitet har betydande inverkan på hur stort 

solcellssystem som kan användas, därmed är det viktigt att växelriktarnas kapacitet 

överensstämmer med solcellsmodulernas maximala effekt (Energimyndigheten, 2015a). 

Enligt SolEl-programmet (u.å.-c) kan dock solcellsmodulernas toppeffekt överstiga 

växelriktarens märkeffekt med 15–30 % och vid en sådan överdimensionering kan 

växelriktarens verkningsgradskurva utnyttjas bättre. Dessutom innebär ett färre antal 

växelriktare att installationskostnaderna minskar (ibid.). Mertens (2014, s. 170) förklarar 

att det finns flera olika typer av växelriktare som kan användas i solcellssystem och som 

påverkar systemets uppbyggnad. Några av de vanligaste typerna är centrala växelriktare, 

strängväxelriktare och modulintegrerade växelriktare. De främsta skillnaderna mellan 

dessa växelriktare är hur de är kopplade till solcellsmodulerna och hur många växelriktare 

som behövs totalt i hela systemet. Med en central växelriktare innebär det att enbart en 

växelriktare behövs och alla seriekopplade solcellsmoduler kopplas parallellt till denna 

växelriktare. Med strängväxelriktare innebär det att varje sträng av seriekopplade 

solcellsmoduler kopplas till en växelriktare, vilket medför att varje sträng kan optimeras 

individuellt och negativa effekter från exempelvis skuggning påverkar inte hela systemet. 
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Modulintegrerade växelriktare innebär att varje solcellsmodul har en egen växelriktare 

som installeras tillsammans med solcellsmodulen, vilket medför att varje solcellsmodul 

kan optimeras individuellt (ibid.). Enligt SolEl-programmet (u.å.-b) är det önskvärt att 

avståndet mellan solcellsmodulerna och växelriktaren är så kort som möjligt, eftersom de 

resistiva förlusterna ökar ju längre kabellängden mellan modulerna och växelriktaren är.  

För att skapa ett solcellssystem brukar vanligtvis flera solcellsmoduler seriekopplas 

(Mertens, 2014, s. 145). Det högsta möjliga antalet moduler som kan seriekopplas beror 

dels av växelriktarens inspänningsområde, vilket betyder att modulernas sammanlagda 

spänning inte får överstiga växelriktarens högsta tillåtna inspänning (SolEl-programmet, 

u.å.-a). Det högsta möjliga antalet seriekopplade moduler beror även av modulens 

enskilda maximala spänning och dess maximala systemspänning, eftersom summan av 

modulernas enskilda spänningar inte får överstiga den maximala systemspänningen 

(SolEl-programmet, u.å.-c). Det lägsta möjliga antalet seriekopplade moduler bestäms av 

växelriktarens lägsta tillåtna inspänning (ibid.). Det högsta möjliga antalet seriekopplade 

moduler, med hänsyn tagen till växelriktarens högsta tillåtna inspänning och modulens 

enskilda maximala spänning, kan enligt Mertens (2014, s. 183) bestämmas enligt, 

 
𝑛𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝐼𝑛𝑣_𝑀𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐_𝑀(−10°𝐶)
 (1) 

där nmax är det högsta möjliga antalet seriekopplade moduler, VInv_Max är växelriktarens 

högsta tillåtna inspänning, Voc_M(-10ºC) är modulens tomgångsspänning vid -10 ºC. För att 

bestämma Voc_M(-10ºC) multipliceras modulens tomgångsspänning (Voc) med 1,2 för att ta 

hänsyn till spänningsökningen som sker vid -10 ºC  (SolEl-programmet, u.å.-c). Det 

lägsta möjliga antalet seriekopplade moduler, med hänsyn tagen till växelriktarens lägsta 

tillåtna inspänning och modulens lägsta möjliga spänning, kan enligt Mertens (2014, s. 

184) bestämmas enligt, 

 𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑀𝑃𝑃_𝑀𝑖𝑛

𝑉𝑀𝑃𝑃_𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒(70°𝐶)
 , (2) 

där nmin är lägsta möjliga antalet seriekopplade moduler, VMPP_Min är växelriktarens lägsta 

tillåtna inspänning, VMPP_Module(70°C) är modulens spänning vid Pmp och 70 ºC. För att 

bestämma VMPP_Module(70°C) multipliceras modulens spänning vid Pmp (Vmp) med 1,2 för att 

ta hänsyn till spänningsminskningen vid cirka 70 °C (SolEl-programmet, u.å.-c). Om 

solcellssystemet består av strängväxelriktare förklarar Mertens (2014, s. 184) att hänsyn 

måste tas till växelriktarens maximala ingångsström samt den maximala strömmen i varje 

sträng för att kunna bestämma hur många strängar av seriekopplade moduler som kan 

kopplas till varje växelriktare. Detta eftersom strängarnas sammanlagda ström inte får 

överstiga växelriktarens maximala ingångsström. Det maximala antalet strängar som kan 

kopplas till varje växelriktare kan enligt Mertens (2014, s. 184) bestämmas enligt, 

 𝑛𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ≤
𝐼𝐼𝑛𝑣_𝑀𝑎𝑥

𝐼𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑀𝑎𝑥
 , (3) 
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där nString är det maximala möjliga antalet strängar kopplat till varje växelriktare, IInv_Mac 

är växelriktarens maximala ingångsström och IString_Max är den maximala strömmen i varje 

sträng. Vidare förklarar Mertens (2014, s. 184) att det som en försiktighetsåtgärd kan 

antas att IString_Max är 1,25 × Imp, där Imp är modulens ström vid Pmp, för att ta hänsyn till 

att det emellanåt kan förekomma extra höga solinstrålningsnivåer. 

2.1.4 Orientering, lutning, skuggning och markreflektion 

Orienteringen av en solcellsmodul har betydelse både för mängden el solcellsmodulen 

producerar och när på dygnet elen produceras. Orienteringen av en solcellsmodul brukar 

anges med hjälp av begreppet azimutvinkel, som beskriver modulens riktning med 

avseende på väderstreck. Azimutvinkel 0° motsvarar rakt söderut och det är relativt detta 

väderstreck som solcellsmodulers riktning anges, rakt västerut är +90° och rakt österut är 

-90° (SolEl-programmet, u.å.-d). Generellt gäller, för norra halvklotet, att en orientering 

rakt söderut är mest fördelaktig och genererar mest el över hela året i jämförelse med 

andra orienteringar. Enligt Bäckbro et al. (2011) är en azimutvinkel av 0° och en 

lutningsvinkel av 42° den optimala placeringen för ett solcellssystem i Uppsala. Om ett 

solcellssystem placeras i rakt söderläge erhålls störst mängd elproduktion mitt på dagen, 

vilket innebär att en sådan placering är fördelaktig om elbehovet är störst mitt på dagen. 

Om elbehovet däremot är störst under eftermiddagen är det mer lämpligt att placera 

modulerna riktade åt väst eller sydväst, eftersom det medför att elproduktionen blir större 

under eftermiddagen. 

Den optimala lutningen för ett solcellssystem kan påverkas av flera faktorer men generellt 

gäller att den optimala lutningen för ett solcellssystem i Sverige är kring 40° (van Noord 

och Paradis Ärlebäck, 2011, s. 8). För solcellssystem där moduler är placerade lutade i 

rader har dock den interna skuggningen mellan modulerna stor inverkan på vilken lutning 

som är lämplig (ibid.). Även Näsvall (2013, s. 10) påpekar att solcellsmoduler placerade 

lutade i rader på platta tak orsakar intern skuggning. En tumregel gällande moduler 

placerade lutade i rader är att lutningen inte bör överstiga 30º på grund av den interna 

skuggningen mellan modulerna (van Noord och Paradis Ärlebäck, 2011, s. 8). Näsvall 

(2013, s. 35) har utrett hur solcellsmodulers lutningsvinkel och solinstrålningens 

infallsvinkel påverkar solcellssystem som är placerade på platta eller svagt lutande tak. 

Genom detta har Näsvall tagit fram tumregler som anger rekommenderade värden på 

solinstrålningens infallsvinkel och modulers lutningsvinkel, för platta och svagt lutande 

tak, som bör tillämpas för att undvika intern skuggning. För platta tak gäller att 

solinstrålningens lägsta infallsvinkel bör vara 10° och modulernas lutningsvinkel bör vara 

25° (ibid.). Genom att tillämpa dessa tumregler kan enligt Näsvall (2013, s. 35) avståndet 

mellan rader av solcellsmoduler, d, placerade på ett platt tak bestämmas enligt,  

 𝑑 =
W sin 𝛽

tan(𝜃𝑙𝑖𝑚 + 𝛼)
+ 𝑊 cos 𝛽 , (4) 



10 
 

där W är längden på solcellsmodulens ena sida, β är lutningsvinkeln på modulen, α är 

taklutningen och θlim är lägsta infallsvinkeln för solinstrålning utan intern skuggning. I 

Figur 2 illustreras de vinklar och parametrar som används i ekvation 4. 

 

Figur 2: Illustration av lutade solcellsmoduler placerade i rader på platta eller svagt lutande tak. W är längden på 

solcellsmodulens ena sida, β är lutningsvinkeln på modulen, d är avståndet mellan rader av moduler, α är taklutningen 

och θlim är lägsta infallsvinkeln för solinstrålning utan intern skuggning. 

Enligt van Noord och Paradis Ärlebäck (2011, s. 8) minskar den totala installerade aktiva 

solcellsarean i samma storleksordning som avståndet mellan modulerna, vilket innebär 

att det ofta är mer fördelaktigt att placera solcellsmodulerna horisontellt. Detta eftersom 

den totala elproduktionen ofta är större för en kompakt anläggning med lägre produktion 

per aktiv solcellsarea än för en glesare anläggning med högre produktion per aktiv 

solcellsarea (ibid.). Elproduktionen från ett solcellssystem kan även påverkas av 

skuggning, eftersom skuggning av en solcellsmodul leder till att strömmen i den modulen 

minskar (SolEl-programmet, u.å.-b). Om strömmen minskar i en modul i en seriekoppling 

begränsar detta strömmen genom alla moduler i seriekopplingen. Dock kan de negativa 

effekterna från skuggning minskas genom att använda bypass-dioder som minskar 

seriekopplade modulers strömbegränsande påverkan på varandra. Genom att koppla en 

bypass-diod över modulen kan strömmen ledas förbi den begränsande modulen, vilket i 

sin tur gör att de andra modulerna inte begränsas utan kan leda en högre ström (ibid.).  

En del av den globala solinstrålningen reflekteras mot marken och den reflekterade 

solinstrålningen kan fungera som ett extra bidrag till den solinstrålning som direkt når en 

solcell (Mertens, 2014, s. 36). Olika ytor sprider dock solinstrålningen på olika sätt, vilket 

medför att olika ytor har olika bra reflektionsförmåga. Albedo, även kallat markreflektion 

eller reflektionsfaktor, är ett mått på en ytas reflektionsförmåga och anges ofta i procent 

eller på en skala 0–1 (Mertens, 2014, s. 36; SMHI, 2015). Ju större mängd solinstrålning 

en yta reflekterar, desto större är dess albedovärde (SMHI, 2015). Albedo kan variera 

mellan 10–90 % beroende på markyta och i Sverige förändras markreflektionen märkbart 

säsongsvis till föjd av snötäcket under vintern (Mertens, 2014, s. 36; Näsvall, 2013, s. 

12). Enligt SMHI (2015) kan snö i särskilda fall nästan fördubbla den inkommande 

solinstrålningen, i jämförelse med om det hade varit barmark. Mertens (2014, s. 36) 

förklarar att en reflektionsfaktor på 20 % ofta används som standard ifall information om 

markytan saknas. 
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2.1.5 Egenanvändning och självförsörjandegrad 

Egenanvändning kan enligt Luthander et al. (2015) definieras som andelen av den totala 

elproduktionen från ett solcellssystem som direkt konsumeras i fastigheten där 

solcellssystemet är installerat. Därmed innebär det att egenanvändningen anges som en 

procentandel, men den kan även anges i absoluta värden relativt den totala 

solelproduktionen. Begreppet självförsörjandegrad kan definieras som till vilken grad den 

egenproducerade elen från ett solcellssystem kan tillgodose det totala elbehovet i 

fastigheten där solcellssystemet är installerat. Självförsörjandegraden anger således hur 

stor andel av det totala elbehovet som kan tillgodoses av elproduktionen från 

solcellssystemet och även självförsörjandegraden anges som en procentandel (ibid.).  

Merei et al. (2016, s. 171) förklarar att om ett solcellssystem genererar 

överskottsproduktion av el kan överskottselen lagras i ett batterilager för att användas vid 

ett senare tillfälle när solelproduktionen inte tillgodoser elbehovet. På så sätt kan ett 

batterilager bidra till att öka självförsörjandegraden för fastigheten där solcellssystemet 

är installerat. Merei et al. (2016, s. 174) presenterar en metod för att bedöma vilken 

betydelse ett batterilager har för egenanvändningen av egenproducerad solel och förklarar 

att detta kan göras genom att beräkna och jämföra egenanvändningen med den direkta 

egenanvändningen. Direkt egenanvändning anger kvoten mellan mängden 

egenproducerad el som direkt kan konsumeras och den totala mängden egenproducerad 

el. Egenanvändning anger däremot kvoten mellan mängden egenproducerad el som kan 

konsumeras både direkt samt vid ett senare tillfälle, tack vare batterilagret, och den totala 

mängden egenproducerad el. Den direkta egenanvändningen kan enligt Merei et al. (2016, 

s. 174) bestämmas enligt, 

 𝑞𝐷𝑆𝐶 =
𝐸𝐷𝑆𝐶

𝐸𝑃𝑉
 ,  (5) 

där qDSC är den direkta egenanvändningen, EDSC är den direkt konsumerade 

egenproducerade elen och EPV är den totala mängden egenproducerad el. 

Egenanvändningen, som inkluderar både direkt konsumerad och lagrad el, kan enligt 

Merei et al. (2016, s. 174) bestämmas enligt, 

 𝑞𝑆𝐶 =
𝐸𝑆𝐶

𝐸𝑃𝑉
 ,  (6) 

där qSC är egenanvändningen, ESC är den totala mängden konsumerad egenproducerad el 

och EPV är den totala mängden egenproducerad el. Enligt Merei et al. (2016, s. 174) kan 

självförsörjandegraden bestämmas enligt, 

 𝑞𝑆 =
𝐸𝑆𝐶

𝐸𝐿𝑜𝑎𝑑
 ,  (7) 

där qS är självförsörjandegraden, ESC är den totala mängden konsumerad egenproducerad 

el och ELoad är det totala elbehovet. 
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2.2 Batterier 

2.2.1 Funktion och uppbyggnad 

Olika energilagringstekniker kategoriseras ofta i olika grupper beroende på vilken typ av 

fysikalisk lagringsteknik de baseras på (Nordling et al., 2015). Mekanisk, elektrisk samt 

elektrokemisk lagring är några exempel på olika fysikaliska lagringstekniker och batterier 

klassas som en elektrokemisk energilagringsteknik (ibid.). Ett batteri är egentligen en 

eller flera elektrokemiska celler, även kallat battericeller, som kan lagra energi och 

omvandla kemisk energi till elektrisk energi och vice versa (Menictas et al., 2015, s. 4). 

En battericell består huvudsakligen av tre typer av komponenter: två elektroder, en 

elektrolyt och ett membran. Den negativa elektroden kallas anod och den positiva 

elektroden kallas katod. Elektrolyten är ett elektriskt ledande material som separerar de 

två elektroderna i battericellen och elektrolyten är vanligtvis en lösning av syror eller 

salter. Membranet har i uppgift att mekaniskt förhindra kortslutning mellan de två 

elektroderna (ibid.).  

Menictas et al. (2015, s. 3) förklarar att omvandlingen mellan kemisk energi och elektrisk 

energi i ett batteri sker genom två oberoende reaktioner, en oxidationsreaktion och en 

reduktionsreaktion, som tillsammans bildar en så kallad redoxreaktion. När den 

elektrokemiska cellen laddas ur sker en oxidationsreaktion vid anoden, vilket frigör 

elektroner som flödar genom en yttre belastning och sedan rekombineras med katoden 

genom en reduktionsreaktion. När den elektrokemiska cellen laddas tvingas elektroner att 

röra sig i motsatt riktning med hjälp av en externt applicerad spänning, vilket omvandlar 

elektrisk energi till kemisk energi (ibid.). Cellbaserade batterier består av flera 

individuella battericeller ihopkopplade till moduler som sedan kan kopplas ihop till större 

batteripaket (IRENA, 2015, s. 7). Ett batterilager består förutom själva batteripaketet ofta 

av ett övervaknings- och kontrollsystem som säkerställer att batterilagrets prestanda 

optimeras och att driften av batterilagret är säker. Det förhindrar att individuella 

battericeller överladdas och kontrollerar laddningen samt urladdningen av batteriet. 

Dessutom kan systemet behöva innehålla andra elektriska beståndsdelar för att kunna 

sammankopplas med andra komponenter och anslutas till elnätet (ibid.).  

2.2.2 Batteriparametrar 

Det finns flera parametrar som är viktiga att ta hänsyn till för att kunna bedöma ett batteris 

användbarhet och det finns flera egenskaper som gör att olika batteritekniker skiljer sig 

åt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av några av de vanligast förekommande 

batteriparametrarna som används för att beskriva batteriers egenskaper. En utförligare 

beskrivning av batteriparametrarna presenteras i Appendix A. 

• Batterikapacitet 

Batterikapacitet är ett mått på mängden elektrisk energi som kan lagras i eller 

erhållas ur ett batteri och anges i amperetimmar [Ah] eller wattimmar [Wh] (IEEE, 

2016, s. 11). 
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• Urladdningsdjup (DOD) 

Urladdningsdjup är ett mått på hur mycket av energin i ett batteri som kan eller 

har laddats ur i jämförelse med dess ursprungliga kapacitet (IEEE, 2016, s. 16). 

Urladdningsdjup anges i procent och om batteriet kan laddas ur till 60 % av dess 

kapacitet innebär det att dess urladdningsdjup är 40 % (IRENA, 2015, s. 6). 

• Laddningstillstånd (SOC) 

Laddningstillståndet hos ett batteri anger i procent hur mycket kvarvarande 

kapacitet batteriet har i jämförelse med dess ursprungliga kapacitet (IEEE, 2016, 

s. 35). Skillnaden mellan lägsta och högsta tillåtna laddningstillstånd beror av 

urladdningsdjupet (Warner, 2015). 

• Upp- och urladdningshastighet 

Upp- och urladdningshastighet beskriver hur lång tid det tar för ett batteri att 

laddas upp respektive ur och uttrycks vanligtvis med hjälp av begreppet C-rate. 

Om ett batteri har C-rate 1C innebär det att batteriet laddas ur på en timme och 

0,5C innebär att batteriet laddas ur på två timmar (Buchmann, 2001, s. 95). 

• Livslängd 

Ett batteris livslängd kan mätas både i antalet år batteriet fungerar och i antalet 

laddnings- och urladdningscykler batteriet kan leverera. Antalet cykler ett batteri 

kan leverera är specificerat vid ett specifikt DOD-värde (IRENA, 2015, s. 6).  

• Självurladdning 

Självurladdning hos ett batteri beskriver kapacitetsförluster orsakade av inre 

läckage och är något som alla batterier drabbas av. Självurladdning innebär att 

batterier förlorar kapacitet även om de inte används (Buchmann, 2001, s. 112). 

• Energitäthet 

Energitäthet är ett mått på mängden tillgänglig energi per volymenhet i ett batteri 

(IEEE, 2016, s. 18).  

• Effekttäthet 

Effekttäthet är ett mått på mängden effekt per volymenhet som ett batteri kan 

leverera (IEEE, 2016, s. 31).  

• Specifik energi 

Specifik energi är ett mått på mängden tillgänglig energi per viktenhet i ett batteri 

(IEEE, 2016, s. 34). 

• Specifik effekt 

Specifik effekt är ett mått på mängden effekt per viktenhet som ett batteri kan 

leverera (IEEE, 2016, s. 34).  

2.2.3 Olika batteritekniker 

Batterier kan delas in i två övergripande kategorier och dessa två kategorier är primära 

respektive sekundära batterier (Menictas et al., 2015, s. 3). Klassificeringen beror på om 

energin i batteriet kan återställas, alltså om batteriet är uppladdningsbart eller inte. I ett 
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primärt batteri är energiomvandlingen irreversibel, vilket innebär att batteriet inte kan 

laddas upp igen (ibid.). Opiyo (2016) påpekar att eftersom primära batterier inte är 

uppladdningsbara är de inte användbara i kombination med solcellssystem. Sekundära 

batterier kan däremot laddas upp igen efter att ha blivit urladdade, genom en oxidation–

reduktionreaktion i motsatt riktning (Menictas et al., 2015, s. 3). Därför används 

sekundära batterier för energilagring, eftersom de möjliggör att elektrisk energi kan 

omvandlas till kemisk energi som lagras i batteriet och därefter omvandlas till elektrisk 

energi igen (ibid.). Enligt Luo et al. (2015, s. 516) är sekundära batterier en av de mest 

använda elektrokemiska energilagringsteknikerna, både inom industrin och av 

privatpersoner. Två av flera fördelar med sekundära batterier, som har bidragit till en ökad 

användning av dem, är deras höga energitäthet och låga självurladdning (Menictas et al., 

2015, s. 14). Ett problem som dock de flesta sekundära batterier drabbas av är att deras 

kapacitet minskar för varje cykel (ibid.). 

International Renewable Energy Agency hävdar i rapporten Battery Storage for 

Renewables: Market Status and Technology Outlook att natriumsvavel-, blysyra-, 

litiumjon- och flödesbatterier är de batteritekniker som är ledande på dagens marknad 

(IRENA, 2015). Vidare menar IRENA (2015) att marknaden för batterilager har skiftat 

från att fokusera på natriumsvavelbatterier till att kretsa kring litiumjonbatterier och 

avancerade blysyrabatterier. Flera olika typer av batterier kan användas tillsammans med 

solcellssystem och den huvudsakliga skillnaden mellan olika batterier finns i elektroderna 

och elektrolyten som bestämmer batteriers specifika egenskaper (Sørensen, 2015). Fyra 

av de vanligaste batteriteknikerna som används tillsammans med solcellssystem är 

blysyra-, litiumjon-, nickelkadmium- och nickelmetallhydridbatterier (Opiyo, 2016). 

Wenham et al. (2011, s. 93) hävdar att blysyrabatterier är den vanligaste batteritekniken 

som används tillsammans med solcellssystem. Detta arbete har avgränsats till att enbart 

inkludera två av de ovan nämnda batteriteknikerna. De två batteritekniker som väljs är 

blysyrabatterier och litiumjonbatterier och de väljs dels med anledning av att de är två av 

de ledande batteriteknikerna på marknaden och två av de vanligaste batteriteknikerna som 

används i kombination med solcellssystem. Ytterligare en anledning till varför dessa 

batteritekniker väljs är att de har flera egenskaper som gör att de skiljer sig åt och detta 

tydliggörs i efterföljande avsnitt där en mer detaljerad beskrivning av dem presenteras. 

Blysyrabatterier 

Enligt Luo et al. (2015, s. 516) är blysyrabatterier den mest använda typen av alla 

uppladdningsbara batterier. En blysyrabattericell består av en negativ elektrod av poröst 

bly och en positiv elektrod av blyoxid som är nedsänkta i en elektrolyt av svavelsyra 

(Divya och Østergaard, 2009). Det finns flera olika typer av blysyrabatterier och två av 

de vanligaste kategorierna är ventilreglerade och våta blysyrabatterier (IRENA, 2015, s. 

44). Det är en mogen batteriteknik (Nordling et al., 2015, s. 16) som används utbrett i 

kombination med småskalig förnybar elproduktion (IRENA, 2015, s. 41). Livslängden 

för blysyrabatterier varierar stort, både beroende på applikation, urladdningshastighet och 

antalet cykler (Nordling et al., 2015, s. 16). IRENA (2015, s. 41) påpekar dock att många 

blysyrabatterier har en kort livslängd på 3–4 år, vilket delvis kan bero på dåligt underhåll. 
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Kort livslängd, lågt urladdningsdjup och lågt antal cykler (<500 st) är några av de största 

problemen för många blysyrabatterier (ibid.). Deras korta livslängd, låga energi- och 

effekttäthet samt det låga antalet cykler är exempel på egenskaper som utgör begränsande 

faktorer för användning av blysyrabatterier för storskalig energilagring (Luo et al., 2015, 

s. 516; Menictas et al., 2015, s. 57). Nya mer avancerade blysyrabatterier påvisar dock 

förbättrade egenskaper och kan nå 2800 cykler och ha en livslängd på 17 år (IRENA, 

2015, s. 41).  

Två av fördelarna med blysyrabatterier är att de har relativt hög verkningsgrad på cirka 

80 % och låg självurladdning (Luo et al., 2015, s. 516). Vidare påpekar både Luo et al. 

(2015, s. 516) och Menictas et al. (2015, s. 57) att en av de främsta fördelarna med 

blysyrabatterier är att de har låga kostnader. Det är enligt Menictas et al. (2015, s. 57) 

även en av anledningarna till att de har varit standardalternativet vid val av batterier för 

ihopkoppling med förnybara energislag. Utöver deras låga kostnader har blysyrabatterier 

även den fördelaktiga egenskapen att de hanterar överladdning bättre än andra batterier 

(Opiyo, 2016). Några nackdelar med blysyrabatterier är att de är mer temperaturkänsliga 

än andra batterier och att de primära beståndsdelar som de består av kan få svåra 

miljömässiga konsekvenser om de inte hanteras på rätt sätt. Dock återvinns idag stora 

delar av det bly som används i batterier (Menictas et al., 2015, s. 57). Blysyrabatterier har 

lägre uppladdningshastighet än många andra batteritekniker och deras uppladdning kan 

delas upp i tre faser (Buchmann, 2001, s. 78). I den första fasen laddas batteriet upp till 

70 % av dess kapacitet under 5–8 timmar och i den andra fasen laddas resterande 30 % 

upp under ytterligare 7–10 timmar. Den tredje fasen utgör underhållsladdning som ser till 

att full laddning bibehålls i batteriet (ibid.). Urladdningen i blysyrabatterier kan ofta ske 

snabbare än uppladdningen, vilket innebär att urladdningshastigheten inte är lika låg som 

uppladdningshastigheten (Buchmann, 2001, s. 37).  

Litiumjonbatterier 

Litiumjonbatterier är en av de idag mest använda energilagringsteknikerna i portabel 

elektronisk utrustning (Menictas et al., 2015, s. 16) och Luo et al. (2015, s. 517) menar 

att litiumjonbatterier är ett bra alternativ för applikationer där kort responstid och låg vikt 

och volym är viktigt. Den huvudsakliga anledningen till litiumjonbatteriers snabba 

utveckling är deras höga energitäthet och långa livslängd (Menictas et al., 2015, s. 16). 

Det som även utmärker litiumjonbatterier är deras höga effekttäthet och att de kan ha en 

verkningsgrad på 97–99 % (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016). Den höga effekt- och 

energitätheten gör att litiumjonbatterier kan leverera hög effekt och energi utan att kräva 

mycket utrymme (IRENA, 2015, s. 43). I jämförelse med blysyrabatterier av samma 

kapacitet är litiumjonbatterier därför både lättare och mindre, vilket gör dem intressanta 

för ändamål där storleken på batterilagret har betydelse (Opiyo, 2016). Dessutom kan 

litiumjonbatterier ha en upp- och urladdningshastighet på 1C, vilket innebär att de kan 

laddas upp snabbare än blysyrabatterier (Buchmann, 2001, s. 84 och 97). 

Litiumjonbatterier är en grupp av batterier som omfattar flera batteritekniker med olika 

kemiska sammansättningar, men som alla innehåller litium. Några exempel på olika typer 
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av litiumjonbatterier är litiumjärnfosfat, litiumtitanat, litiumkoboltoxid och 

litiumnickelmanganoxid (IRENA, 2015, s. 43). Benämningarna på de olika typerna av 

litiumjonbatterier beskriver deras kemiska sammansättningar och förklarar vilka aktiva 

material som finns i varje batteri (ibid.). Den grundläggande strukturen för en 

litiumjonbattericell består av en elektrod av en litiummetalloxid och en elektrod av kol i 

grafitform samt en elektrolyt bestående av lösta litiumsalter (Divya och Østergaard, 

2009). De olika typerna av litiumjonbatterier har olika egenskaper och skiljer sig åt vad 

gäller bland annat energitäthet, antal cykler och kostnad (IRENA, 2015, s. 43). En nackdel 

med litiumjonbatterier är att deras höga urladdningsdjup kan påverka deras livslängd 

negativt (Luo et al., 2015, s. 517) och en av utmaningarna med dem är att kunna 

kontrollera och garantera säker drift vid användning av dem, eftersom litiumjonbatterier 

har en tendens att kunna överhettas och fatta eld (IRENA, 2015, s. 43). Överhettningen 

kan bero på litiumjonbatteriernas höga energitäthet, litiums brännbarhet eller yttre 

förhållanden, så som extern uppvärmning och överladdning (ibid.). Litiumjonbatterier har 

dock generellt många fler fördelar i jämförelse med andra batteritekniker, men den 

främsta och ibland avgörande nackdelen är att de är betydligt dyrare än andra 

batteritekniker (Opiyo, 2016). 

2.2.4 Solcellssystem i kombination med batterier 

Enligt Luthander et al. (2015, s. 86) finns det huvudsakligen två alternativ för design av 

ett system bestående av både solceller och batterilager och dessa två alternativ presenteras 

i Figur 3. Antingen placeras batterilagret på växelströmssidan i systemet och då krävs en 

separat växelriktare och laddningsregulator för batteriet, vilket visas i Figur 3a. Det andra 

alternativet, som visas i Figur 3b, är att batterilagret placeras på likströmssidan i systemet 

och då kopplas batterilagret först till en laddningsregulator och sedan till samma 

växelriktare som solcellsmodulerna. 

 

Figur 3: Illustration av två designalternativ för ett system bestående av både solceller och batterilager. (a) visar ett 

system med batterilagret anslutet på växelströmssidan (AC-kopplat) och (b) visar ett system med batterilagret anslutet 

på likströmssidan (DC-kopplat). 
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Att placera batterilagret på växelströmssidan, så kallad AC-koppling, är enligt Solargain 

(u.å.) det vanligaste sättet att implementera energilagring i ett solcellssystem. AC-

koppling har flera fördelar framför DC-koppling, exempelvis möjliggör det för lagring av 

el från elnätet. Det gör att batteriet kan laddas upp även när överskottsproduktion inte 

förekommer och möjliggör därmed för underhållsladdning under vintern. Ytterligare en 

fördel med AC-koppling är att komponenterna är mer individuella och systemet är mer 

flexibelt. Det gör det möjligt att styra komponenterna separat, göra efterjusteringar eller 

vid ett senare tillfälle utöka särskilda delar av systemet. DC-koppling har fördelen att 

energin lagras i batteriet innan den omvandlas till växelström, vilket innebär att antalet 

omvandlingar mellan lik- och växelström minimeras och onödiga omvandlingsförluster 

kan undvikas (ibid.).  

Enligt IRENA (2015, s. 5) kan batterier mildra fluktuationerna från förnybara energislag 

på både kort sikt, motsvarande några sekunder, och lång sikt, upp till flera timmar. 

Batterier är dock generellt inte lämpliga för långtidslagring i flera månader eller säsonger, 

då finns det andra energilagringstekniker som lämpar sig bättre (ibid.). För 

dimensionering av ett batterilager som används i kombination med ett solcellssystem 

finns det flera faktorer som påverkar hur stort batterilager som bedöms lämpligt. Ett 

möjligt sätt att ange storleken på ett batterilager är att ange batterikapaciteten per 

installerad effekt solceller, för på så sätt kan storleken på batterilagret ställas i relation till 

storleken på solcellssystemet. Enligt Luthander et al. (2015) finns det flera tidigare 

genomförda studier där en batteristorlek per installerad effekt solceller av 0,5–1,0 

kWh/kWp har använts. Batterier som används tillsammans med solcellssystem kan dock 

enligt Wenham et al. (2011) drabbas av olika problem. Långa perioder av lågt 

laddningstillstånd, till exempel under vintern då solinstrålningen är låg, kan exempelvis 

leda till att batteriets verkningsgrad och tillgängliga kapacitet minskar (ibid.). Batteriets 

tillgängliga kapacitet och dess laddningstillstånd påverkas även av om batteriladdningen 

är kontrollerad eller okontrollerad (IRENA, 2015, s. 15). Om laddningen är okontrollerad 

kan det innebära att batteriet laddas upp fullt under förmiddagen och sedan mitt på dagen, 

när solinstrålningen är som starkast, måste all överskottsel levereras till elnätet eftersom 

det inte finns någon ledig kapacitet i batteriet. Om laddningen däremot är kontrollerad 

kan laddningen styras och exempelvis ske kontinuerligt under dagen. En kontrollerad 

laddning innebär därmed att hög elproduktion från solcellssystemet både kan hanteras 

bättre och lättare tas tillvara inom systemet, vilket således ökar egenanvändningen (ibid.). 

Även om batterilager kan bidra till integreringen av förnybar energi och öka 

egenanvändningen av egenproducerad solel finns det flera hinder som måste överkommas 

för att batterilager ska kunna användas i större skala och bli en integrerad del av 

energisektorn (IRENA, 2015, s. 1). Ett hinder är bristen på ekonomiska ersättningssystem 

för de fördelar som batterilager kan förse energisystemet med. Ekonomisk 

konkurrenskraft och problem med prestanda och säkerhet är andra faktorer som hindrar 

storskalig användning av batterilager. Eftersom marknaden och regelverken är 

uppbyggda utifrån ett system med centraliserad produktion och laststyrd planering 

försvåras integrationen av batterilager (ibid.). Även Energimarknadsinspektionen (2016a) 
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påpekar problematiken med att affärsmöjligheterna för batterilager är starkt beroende av 

regelverket på elmarknaden, skatteförhållanden och andra bestämmelser. Förutom att 

lagra el kan batterilager även erbjuda andra systemnyttor, på både produktions-, 

transmissions-, distributions- och användningsnivå. Energimarknadsinspektionen menar 

därför att det är viktigt att ta tillvara på alla nyttor som batterilager kan leverera, för att 

kunna visa på samhällsekonomisk effektivitet (ibid.). 

2.2.5 Batteriprisutveckling 

IRENA (2015) påpekar att kostnaden för batterilager har minskat de senaste åren till följd 

av ökat intresse för och ökad spridning av integrering av förnybar energi. Den mest 

markanta kostnadsminskningen har skett för litiumjonbatterier och en av drivkrafterna 

bakom det är efterfrågan på att öka användningen av dem inom elsektorn och marknaden 

för elektriska fordon. Avancerade blysyrabatterier, flödesbatterier och andra typer av 

batterier har också minskat i kostnad, men inte lika markant som litiumjonbatterier. 

Blysyrabatteriers låga kostnader är en egenskap som brukar ses som en av deras främsta 

fördelar i jämförelse med andra batterityper, men för nya mer avancerade blysyrabatterier 

med bättre prestanda och längre livslängd är dock kostnaden högre. Vidare menar IRENA 

att tillgängligheten eller bristen på de material som olika batterier består av har betydelse 

både för kostnaden och hållbarheten hos batterierna (ibid.).  

Nordling et al. (2015) hävdar att kostnaden är den största utmaningen för batterier, men 

påpekar även att kostnaden förväntas minska betydligt de närmsta tio åren till följd av 

skalfördelar och teknisk utveckling. Enligt IRENA (2015) är statistik över 

batterikostnader och batteriprestanda komplex och det kan vara missledande att fokusera 

på en enskild kostnadsangivelse, särskilt vid jämförelse mellan olika batteritillverkare. 

De menar att en brist inom marknaden för batterier är att det saknas standarder och 

metoder för hur information kring batteriers kostnader och prestanda ska anges. Dock 

påpekar de att även om kostnad är en viktig aspekt vid jämförelse av olika batteritekniker 

kan likaså andra aspekter, såsom verkningsgrad, säkerhet och livslängd, ha lika stor om 

inte ännu större betydelse. För att genomföra kostnadsjämförelser finns olika indikatorer 

som brukar användas, exempelvis kostnad per kW och kostnad per kWh (ibid.).  

2.3 Elmarknaden och solenergi 

Den svenska elmarknaden kan delas upp i två delar, då den dels består av den fysiska 

överföringen av el och dels består av den finansiella handeln med el. Det svenska elnätet, 

där den fysiska överföringen av el sker, kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. 

Stamnätet transporterar elen från elproducenterna ut till regionnäten som transporterar 

elen vidare ut till lokalnäten och därefter når elen slutligen elanvändarna (Svenska 

kraftnät, 2016a). Den finansiella handeln med el sker oftast via elbörsen Nord Pool till 

elhandelsföretag som säljer elen till elanvändarna. På elbörsen kan elmarknadens olika 

aktörer köpa och sälja el och spotpriset på el styrs av utbud och efterfrågan på el vid en 

viss tidpunkt (Svenska kraftnät, 2016b).  
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Sverige är indelat i fyra elområden, från norr till söder, och elpriset kan skilja sig mellan 

de olika områdena på grund av fysiska begränsningar i elnätet (Svenska kraftnät, 2016b). 

Elanvändare betalar dels en rörlig kostnad för elen som konsumeras och dels en fast 

kostnad för att få elen överförd på näten (Svenska kraftnät, 2016a). En elanvändare kan 

inte själv välja elområde eller elnätsföretag men kan välja elhandelsföretag. 

Elnätsföretaget tar ut den fasta kostnaden för överföring av el på näten som baseras på 

säkringens storlek och elhandelsföretaget tar ut den rörliga kostnaden som baseras på 

elkonsumtionen och priset på elbörsen. Den fasta kostnaden, den så kallade nätavgiften, 

kan skilja sig mellan olika elområden och olika elnätsföretag (Konsumenternas 

energimarknadsbyrå, u.å.). Den totala rörliga kostnaden som elanvändare betalar är högre 

än spotpriset på elbörsen, eftersom avgifter för energiskatt, moms och elcertifikat 

tillkommer. Energimyndigheten har i en nyligen utgiven rapport tagit fram 

framtidsscenarier över Sveriges energisystem där de bland annat beskriver hur elpriset 

kan komma att förändras till 2050 (Energimyndigheten, 2017). I deras referensscenario, 

som baseras på beslutade styrmedel i Sverige och EU-kommissionens gemensamma 

förutsättningar för den framtida utvecklingen av energisektorn i EU, tros elpriset komma 

att öka årligen fram till och med 2050. Enligt rapporten låg elpriset i elområde 3 i Sverige 

på ungefär 30,0 öre/kWh år 2016 och tros stiga till ungefär 58,0 öre/kWh till år 2050 

(ibid.), vilket motsvarar en årlig procentuell ökning av 2 %. 

2.3.1 Elcertifikatsystemet 

Elcertifikatsystemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är ett marknadsbaserat 

stödsystem som syftar till att främja produktion av förnybar el (Energimyndigheten, 

2016b). Systemet bygger på att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för 

varje megawattimme (MWh) förnybar el de producerar. Dessa elcertifikat säljas sedan på 

en öppen marknad där priset beror på utbud och efterfrågan och bestäms mellan säljare 

och köpare. Elcertifikatet ger därigenom elproducenten en extra intäkt, utöver intäkten 

för den vanliga elförsäljningen. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att visa aktörer 

har en så kallad kvotplikt (ibid.). Enligt lagen om elcertifikat (SFS 2011:1200) måste den 

som är kvotpliktig köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin konsumtion eller 

försäljning av el. De som klassas som kvotpliktiga är elleverantörer, elintensiva 

industrier, elanvändare som importerat eller köpt el på den nordiska elbörsen samt 

elanvändare som använder el som de själva producerat i en anläggning med en installerad 

effekt större än 50 kW och förutsatt att elanvändningen uppgår till mer än 60 MWh per 

år. Andelen elcertifikat beräknas med hjälp av en kvot som varierar varje år och denna 

kvot multipliceras, för varje kvotpliktig aktör, med det antal megawattimmar el som har 

sålts eller använts under det avsedda året (ibid.). Kvotnivåerna är bestämda fram till och 

med år 2035 och nya elproducerande anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år, dock 

längst till utgången av 2035 (Energimyndigheten, 2016b). Cesar, som är Sveriges 

kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier, tillhandahåller statistik om 

elcertifikatmarknaden och statistiken visar att månadsmedelpriset för ett elcertifikat under 

2016 var 156,86 SEK, vilket motsvarar ungefär 15,7 öre/kWh (Cesar, 2017). I november 
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2016 var framtida marknadspriser för elcertifikat 12–14 öre/kWh för år 2017–2021 och 

därefter är prisnivåerna osäkra (Stridh och Larsson, 2017). 

2.3.2 Försäljning av överskottsel 

Producenter av förnybar el kan få ersättning genom att sälja sin överskottsel till en 

elnätsägare eller ett elhandelsföretag. Denna ersättning kallas ofta för energiersättning 

eller nätnytta och storleken på ersättningen kan variera beroende på elnätsägare. I Uppsala 

är Vattenfall elnätsägare och de betalar en ersättning för överskottselen, men storleken på 

ersättningen varierar beroende på hur stort solcellssystemet samt hur stor elproduktionen 

respektive elkonsumtionen är (Vattenfall, u.å.). Om en producent av förnybar el 

huvudsakligen producerar el för sitt eget behov klassas denne som egen elproducent. Det 

innebär att elproducenten inte levererar mer el till elnätet än vad den tar ut under ett 

kalenderår. Om en elproducent däremot både producerar och levererar mer el än vad den 

använder under ett kalenderår klassas denne som småskalig eller storskalig elproducent. 

Både egna, småskaliga samt storskaliga elproducenter kan få ersättning för inmatning av 

el till elnätet, men ersättningen och eventuella avgifter för inmatning skiljer sig åt 

beroende på producent (ibid.). Eftersom solcellssystemet på bussdepån ska producera el 

för att tillgodose bussdepåns eget elbehov klassas bussdepån som egen elproducent. För 

egna elproducenter i Uppsala, som inte är privatkunder, betalar Vattenfall ut en 

energiersättning om 4,0 öre/kWh till högspänningskunder och 4,7 öre/kWh till 

lågspänningskunder (Vattenfall, 2017).  

Utöver energiersättning erhålls även en intäkt från elhandelsföretaget som baseras på 

spotpriset på elbörsen och denna ersättning varierar beroende på hur stort solcellssystemet 

är (Harju, 2017). Om villkoren för en mikroproduktionsanläggning uppfylls betalar 

Vattenfall Nord Pools spotpris plus 40 öre/kWh i 12 månader, därefter enbart spotpriset. 

Om något eller flera av kraven för mikroproducent överstigs betalar Vattenfall Nord Pools 

spotpris minus 4 öre/kWh. För att ett solcellssystem ska klassas som en 

mikroproduktionsanläggning får solcellssystemets installerade effekt inte överstiga 43,5 

kWp och huvudsäkringen får max vara 63 A vid 400 V. Utöver det måste producenten 

även vara nettokonsument och följaktligen köpa mer el än vad den säljer (ibid.). Om en 

producent av förnybar el säljer överskottsel måste denne momsregistrera sig hos 

Skatteverket för att betala moms på den ersättning som erhålls från elnäts- och 

elhandelsföretaget. Momsen är på 25 % och ska betalas om den totala momspliktiga 

försäljningen överstiger 30 000 SEK exklusive moms under ett beskattningsår 

(Energimyndigheten, 2016c; Skatteverket, u.å.-a). 

2.3.3 Energiskatt och skattereduktion 

En producent eller leverantör av el ska betala energiskatt på den el den producerar 

respektive levererar när elen förbrukas av denne själv eller levereras till någon som inte 

ska betala skatt på den (Skatteverket, u.å.-b). Följaktligen innebär det att el beskattas vid 

användning, vilket i sin tur innebär att elanvändare ska betala skatt på den el som de köper 

från elnätet. Vid användning av egenproducerad solel finns dock särskilda bestämmelser 
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som gör att den elen inte är skattepliktig under vissa förutsättningar. El som produceras 

från solenergi är inte skattepliktig om den produceras i en anläggning med en sammanlagd 

installerad effekt lägre än 255 kWp. Om den installerade effekten däremot är högre än 

255 kWp är elen skattepliktig. Enligt Skatteverket (2017) ska energiskatt betalas för all el 

som producenten förbrukar, både den egenproducerade solelen och den el som köps från 

elnätet. Från den 1 januari 2017 gäller en energiskattesats på 29,5 öre/kWh (ibid.). Om 

en ägare av ett solcellssystem levererar överskottsel till elnätet finns det dock möjlighet 

att få skattereduktion för den el som levereras till elnätet (Energimyndigheten, 2016c). 

För att ha rätt att få skattereduktion krävs det att solcellssystemet klassas som en 

mikroproduktionsanläggning (Skatteverket, u.å.-a). Dessutom finns det en maxgräns för 

hur mycket skattereduktion som kan erhållas per år. Skattereduktionen är 60 öre/kWh för 

den el som levereras till elnätet och den maximala summan som kan erhållas i 

skattereduktion är 18 000 SEK per år (ibid.). 

2.3.4 Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi 

Regeringen presenterade i september 2016, genom förordningen om bidrag till lagring av 

egenproducerad elenergi (SFS 2016:899), ett förslag om att privatpersoner ska kunna 

söka bidrag för installation av energilager kopplat till en anläggning för egenproduktion 

av förnybar el. Kraven är att produktionsanläggningen ska vara ansluten till elnätet och 

att energilagret ska bidra till att lagra elenergi för användning vid en senare tidpunkt och 

öka egenanvändningen. Bidraget uppgår till maximalt 60 % av de bidragsberättigande 

installationskostnaderna, dock högst 50 000 SEK. Eftersom detta bidrag enbart riktar sig 

till privatpersoner har det ingen direkt inverkan på detta arbete, men det kommer 

säkerligen ha betydelse för och påverka användningen och utvecklingen av energilager i 

Sverige.  
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3. Metod och data 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av de metoder som tillämpats för att genomföra 

detta arbete. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt som vart och ett beskriver hur en av de fem 

huvudsakliga delarna av detta arbete har genomförts. Först presenteras beräkning av 

bussdepåns fastighetselkonsumtion, dimensionering av solcellssystemet och simulering 

av elproduktion från solcellssystemet. Därefter följer modellering och dimensionering av 

batterilagret samt genomförande av ekonomiska fallstudier. Varje avsnitt i detta kapitel 

har ett motsvarande avsnitt i kapitel 4, där arbetets resultat presenteras. 

3.1 Beräkning av bussdepåns fastighetselkonsumtion 

3.1.1 Definition av fastighetsel 

Eftersom syftet är att solcellssystemet ska kunna tillgodose behovet av fastighetsel inom 

bussdepån krävs en utredning av vilka delar av bussdepåns elbehov som klassas som 

fastighetsel. Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6 BBR 18) är fastighetsel den energi 

som används i pumpar, fläktar, värmekablar, motorer, styr- och övervakningsutrustning 

och liknande (Boverket, 2011). I fastighetsel ingår även fast belysning i allmänna 

utrymmen och driftrum. Något som inte ingår i fastighetsel är energi till motor- och 

kupévärmare för fordon, eftersom det är apparater som inte är avsedda för användning i 

byggnaden (ibid.). Enligt Landstingsservice (2016b, s. 5) räknas exempelvis ventilation 

och undercentraler som fastighetsel, medan bromsprovare, tankanläggningar och 

bussladdning räknas som hyresgästel. Med anledning av detta inkluderas inte dessa och 

liknande objekt i beräkningarna av bussdepåns behov av fastighetsel. 

3.1.2 Bussdepåns olika byggnader 

Inom bussdepån kommer tre byggnader med elbehov att finnas: en biogasbyggnad, en 

servicehall och en verkstads- och administrationsbyggnad. I Figur 4 presenteras en ritning 

över bussdepån som illustrerar var de tre byggnaderna samt var taken vid bussramperna 

kommer vara placerade. I figuren är verkstads- och administrationsbyggnaden markerad 

i blått, servicehallen i rött, biogasbyggnaden i grönt och taken vid bussramperna i lila. 
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Figur 4: Ritning över bussdepån som illustrerar var de tre byggnaderna och bussrampstaken kommer vara placerade. 

Verkstads- och administrationsbyggnaden är markerad i blått, servicehallen i rött, biogasbyggnaden i grönt och 

bussrampstaken i lila. Ritningen används med tillstånd av WSP. 

I dessa tre byggnader finns eldrivna system och komponenter som ingår i fastighetselen 

och vars elbehov följaktligen planeras att tillgodoses av solcellssystemet. Dessa objekt är 

identifierade under WSP:s arbete med systemhandlingen för bussdepån och WSP 

tillhandahåller sammanställningar med information kring dessa objekt som används som 

underlag i beräkningarna av bussdepåns behov av fastighetsel. I Tabell 1 presenteras vilka 

system och komponenter som finns i varje byggnad och som ingår i fastighetselen. 

Tabell 1: De eldrivna system och komponenter i respektive byggnad som ingår i fastighetselen. 

Verkstads- och administrationsbyggnad Biogasbyggnad Servicehall 

Eluttag och belysning Eluttag och belysning Eluttag och belysning 

Ventilation Ventilation Ventilation 

UPS UPS UPS 

Hiss  Hiss 

Undercentral  Undercentral 

3.1.3 Variationer av elkonsumtionen över tid 

Eftersom verksamheten inom bussdepån förväntas bedrivas under vardagar och varierar 

under dygnet kommer bussdepåns elkonsumtion variera beroende av både timme på 

dygnet och veckodag. I de sammanställningar som WSP tillhandahåller finns för varje 

objekt eller grupp av objekt uppgifter om märkeffekt samt förväntat effektbehov per 

timme under ett vardagsdygn. WSP tillhandahåller även uppgifter om olika objekts 

effektbehov under helgdagar då den normala verksamheten inom bussdepån ligger nere, 
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vilket leder till ett lägre effektbehov i jämförelse med vad som antas för en dag då normal 

verksamhet förekommer. I Appendix B presenteras de olika objektens märkeffekt samt 

förväntade effektbehov per timme under vardagar respektive helgdagar. 

Alla de beräkningar som utförs för att bestämma bussdepåns förväntade 

fastighetselkonsumtion utförs i Excel. Bussdepåns elkonsumtion bestäms genom att först, 

för varje byggnad separat, summera det totala förväntade effektbehovet per timme för alla 

objekt tillsammans. Därefter summeras det totala förväntade effektbehovet per timme för 

dygnets alla timmar för att bestämma elbehovet per vardagsdygn för varje byggnad. 

Elbehovet under helgdagar baseras på det effektbehov som gäller då den normala 

verksamheten på bussdepån ligger nere, vilket motsvaras av det effektbehov som gäller 

nattetid under vardagar. Det totala fastighetselbehovet för hela bussdepån per timme och 

dygn, för både vardagar och helgdagar, erhålls genom att summera det totala elbehovet 

per timme och dygn för alla byggnader. Det erhållna elbehovet per vardag och helgdag 

används därefter för att bestämma bussdepåns behov av fastighetsel både per vecka och 

år. Sedan förs elkonsumtionsdatan för ett år in i MATLAB i vektorform med timvis 

upplösning för att kunna användas i efterföljande delar av arbetet. Resultatet av 

beräkningarna av bussdepåns totala fastighetselkonsumtion presenteras i avsnitt 4.1. 

3.2 Dimensionering av solcellssystemet 

3.2.1 Tillgänglig takyta 

Enligt Landstingsservice (2016b, s. 16) planeras det för montage av solcellsmoduler på 

de tre bussrampernas tak. Utöver dessa tre bussramper planeras det även för byggnation 

av en fjärde bussramp inom bussdepån på vilken det likaså planeras för montage av 

solcellsmoduler, men denna kommer att byggas i ett senare skede än de tre övriga 

bussramperna. Solcellsmodulerna planeras att kunna anslutas till ställverken i verkstads- 

och administrationsbyggnaden samt biogasbyggnaden och solcellsmodulerna på taket vid 

varje bussramp ska kunna anslutas till närmaste 400 V-ställverk. Bussrampernas tak har 

en lutning av 1° vilket innebär att taket i sig inte har en lutningsvinkel som är uppenbart 

fördelaktig för installation av solcellsmoduler. Detta medför att det finns flera 

valmöjligheter vid design och dimensionering av solcellssystemet, antingen kan 

solcellsmodulerna monteras horistontellt direkt på taken eller monteras på en ställning 

med önskad lutningsvinkel och i önskat väderstreck.  

De tre bussramperna kommer ha plats för 61 stycken bussar var och den fjärde 

bussrampen kommer ha plats för ungefär hälften så många bussar. Taken vid de tre större 

bussramperna kommer ha lika stor tillgänglig takyta för installation av solcellsmoduler. 

Taken kommer ha en bredd av 9,0 m och en längd av 129,3 m, vilket motsvarar en total 

tillgänglig takarea av 1163,7 m2. I rak öst-västlig riktning har taken en bredd av 13,1 m 

och i rak nord-sydlig riktning är sträckan mellan varje taks sydligaste och nordligaste 

ände 66,5 m. Det fjärde taket kommer ha en bredd av 5,0 m och en längd av 129,3 m, 

vilket motsvarar en total tillgänglig takarea av 646,5 m2. I rak öst-västlig riktning har 

taket en bredd av 8,9 m och i rak nord-sydlig riktning är sträckan samma som för de andra 
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taken, alltså 66,5 m. Den totala tillgängliga takarean för installation av solcellsmoduler 

på de fyra bussrampernas tak är således 4137,6 m2. 

3.2.2 Val av solcellsmodul 

Landstingsservice har som krav att de solcellssystem som installeras på Landstingets 

fastigheter ska bestå av plussorterade solceller (Landstingsservice i Uppsala län, 2016a), 

vilket innebär att solcellsmodulerna ska leverera en effekt som är lika med eller högre än 

dess nominella effekt (SolarWorld, u.å.). Enligt Håkan Moberg (2017), projektledare på 

Landstingsservice, har de även andra krav på de solcellssystem som installeras, 

exempelvis ska solcellsmodulerna ha en effektgaranti på 90 % efter 10 år och 80 % efter 

25 år samt en produktgaranti på 10 år. Den solcellsmodul som väljs att använda för 

dimensionering av solcellssystemet vid bussdepån och som underlag i simuleringarna är 

Sunmodule Plus SW 280/290 Mono Black från tillverkaren SolarWorld. Det är en 

solcellsmodul bestående av monokristallina solceller som uppfyller de krav som 

Landstingsservice ställer på plussortering, effektgaranti och produktgaranti. I Appendix 

C presenteras de tekniska specifikationerna för solcellsmodulen som används i 

dimensioneringen av solcellssystemet. 

3.2.3 Val av växelriktare 

Den växelriktare som väljs att använda som underlag i dimensioneringen av 

solcellssystemet vid bussdepån är Fronius Symo 15.0-3-M från tillverkaren Fronius. Det 

är en växelriktare med hög systemspänning, brett inspänningsområde och två MPPT 

(Fronius, 2016). Tack vare dess höga effekt och dess förmåga att både tillåta och förhindra 

inmatning av egenproducerad el till elnätet lämpar den sig bra för stora solcellssystem där 

både egenanvändning och försäljning av el kan vara aktuellt (Fronius, u.å.). Fronius Symo 

15.0-3-M möjliggör att flera strängar av seriekopplade solcellsmoduler kan kopplas till 

samma växelriktare och denna växelriktare väljs med anledning av att det är önskvärt att 

växelriktarna ska kunna placeras vid bussramperna i närheten av solcellsmodulerna men 

inte vara modulintegrerade. I Appendix C presenteras de tekniska specifikationerna för 

växelriktaren som används i dimensioneringen av solcellssystemet. 

3.2.4 Alternativ för uppbyggnad av solcellssystemet 

Eftersom bussrampernas tak, som tidigare nämnt, har en lutning av 1° kan bussrampernas 

tak anses vara platta. Detta innebär att det finns flera alternativ för uppbyggnad av 

solcellssystemet i jämförelse med om taken hade haft en kraftig lutningsvinkel i ett 

specifikt väderstreck, vilket hade begränsat valmöjligheterna för design av systemet. För 

att undersöka hur solcellssystemet bör dimensioneras utifrån de givna förutsättningarna 

utformas två olika alternativ för uppbyggnad av solcellssystemet. Syftet med 

utformningen av dessa alternativ är att undersöka hur olika val kring dimensioneringen 

av solcellssystemet påverkar den potentiella solelproduktionen. Utifrån de givna 

förutsättningarna finns det två alternativ som bedöms relevanta och intressanta att 

undersöka gällande design och dimensionering av solcellssystemet. Dessa två alternativ 
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är att undersöka hur systemet kan dimensioneras om solcellsmodulerna placeras 

horisontellt respektive hur systemet kan dimensioneras om solcellsmodulerna placeras 

lutade i rader, med optimal azimutvinkel och lämplig lutningsvinkel.  

De två alternativen för uppbyggnad av solcellssystemet utformas med hänsyn till 

tillgänglig takyta och baserat på ekvationerna 1, 2, 3 och 4 som presenteras i avsnitten 

2.1.3 och 2.1.4. Alternativen utformas även baserat på de tekniska specifikationerna för 

solcellsmodul och växelriktare som presenteras i Appendix C. Nedan presenteras en 

kortfattad beskrivning av de två alternativen för uppbyggnad av solcellssystemet. 

• Alternativ 1 

Det första alternativet innebär att solcellsmodulerna placeras horisontellt direkt på 

bussrampernas tak. I detta fall har azimutvinkel ingen påverkan eftersom solljuset 

faller in likadant oavsett azimutvinkel när modulerna är placerade horisontellt. 

Dimensioneringen av solcellssystemet med horisontellt placerade moduler utförs 

genom att ta reda på hur många moduler som kan monteras på de fyra 

bussrampstaken med hänsyn till den tillgängliga takytan. 

• Alternativ 2 

Det andra alternativet innebär att solcellsmodulerna placeras lutade i rader på 

bussrampernas tak. Modulerna placeras med azimutvinkel 0°, eftersom den 

orienteringen generellt genererar mest el över året och förväntas ge en 

elproduktionsprofil som stämmer väl överens med bussdepåns elkonsumtion. 

Modulernas lutningsvinkel och avståndet mellan varje rad av moduler bestäms 

med hjälp av den teori som presenteras i avsnittet 2.1.4. I dimensioneringen av 

solcellssystemet med lutade moduler används de värden som anger takens mått i 

rak öst-västlig och rak nord-sydlig riktning eftersom modulerna ska placeras rakt 

söderut och dessa värden därmed begränsar hur många moduler som kan placeras 

i varje rad samt hur många rader som ryms på varje tak. 

Bedömning av lämpligheten hos de två systemen utförs genom att undersöka och jämföra 

deras totala installerade effekt, deras totala elproduktion samt hur väl elproduktionen 

tillgodoser elkonsumtionen. Utifrån dessa parametrar beslutas vilket alternativ som 

bedöms mest lämpligt som val för uppbyggnad av solcellssystemet. Resultatet av 

dimensioneringen av de två olika solcellssystemen presenteras i avsnitt 4.2. 

3.3 Simulering av elproduktion från solcellssystemet 

3.3.1 Simulering i HOMER 

Elproduktionen från solcellssystemen tas fram med hjälp av simuleringsprogrammet 

HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Electric Renewables). HOMER är ett 

simuleringsprogram som gör det möjligt att utforma och utvärdera både nätanslutna och 

icke-nätanslutna kraftsystem bestående av olika typer av komponenter (HOMER Energy, 

2016). I HOMER skapas varsin modell för de två solcellssystemen genom att föra in 
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indata med information kring solcellssystemens uppbyggnad, solcellsmodulernas och 

växelriktarnas tekniska specifikationer samt solinstrålningsdata. Därefter simuleras 

solcellssystemens elproduktion under ett år och elproduktionsdatan exporteras till Excel. 

Sedan förs elproduktionsdatan in i MATLAB i vektorform med timvis upplösning för att 

kunna jämföras med bussdepåns fastighetselkonsumtion. Resultatet av simuleringarna av 

elproduktionen från de två solcellssystemen presenteras i avsnitt 4.3. 

3.3.2 Solinstrålningsdata 

Den solinstrålningsdata som används i simuleringarna av solelproduktionen i HOMER 

erhålls från SMHI:s, Naturvårdsverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens databas 

STRÅNG som innehåller solinstrålningsdata för de nordiska länderna från 1999 och 

framåt (SMHI, u.å.). I simuleringarna används global solinstrålningsdata med timvis 

upplösning från 2015 för Uppsala, vilket motsvarar latitud 59,86 och longitud 17,63.  

I detta arbete sätts reflektionsfaktorn till 20 % för hela året trots att reflektionen ökar när 

marken är snötäckt, baserat på den teori som presenteras i avsnitt 2.1.4. Detta antagande 

görs eftersom den totala solinstrålningen är låg under vintermånaderna då 

markreflektionen kan ha som störst betydelse. Dessutom kommer solcellsmodulerna vara 

takmonterade, vilket innebär att markreflektionen inte kommer ha lika stor påverkan som 

ifall modulerna skulle vara fasadmonterade. 

3.4 Modellering och dimensionering av batterilagret 

Utgångspunkten för dimensionering av batterilagret är den simulerade solelproduktionen 

och bussdepåns beräknade fastighetselkonsumtion. Hur väl solelproduktionen 

överensstämmer med fastighetselkonsumtionen har betydelse för dimensioneringen av 

batterilagret eftersom det är differensen mellan dem, alltså överskottsproduktionen, som 

avgör mängden el som ska kunna lagras i batterilagret. För att dimensionera ett 

batterilager för bussdepån används beräkningsprogrammet MATLAB för att utveckla en 

batterimodell. 

3.4.1 Val av batteritekniker och definition av batterityper 

I avsnitt 2.2.3 presenteras att detta arbete avgränsats till att enbart inkludera blysyra- och 

litiumjonbatterier. Därför väljs blysyra- och litiumjonbatterier ut som möjliga 

batteritekniker för batterilagret vid bussdepån och de används som underlag i 

modelleringen och dimensioneringen av batterilagret. Därmed baseras batterimodellen på 

en typ av blysyrabatteri och en typ av litiumjonbatteri. Blysyrabatteriet antas vara en 

enkel typ av blysyrabatteri och litiumjonbatteriet antas vara av typen litiumjärnfosfat 

(LFP). Dessa två batteritekniker väljs, som tidigare nämnt, dels med anledning av att de 

är två av de vanligaste batteriteknikerna som används i kombination med solcellssystem 

och att de har flera egenskaper som skiljer dem åt. Därför bedöms det intressant att 

implementera dem i batterimodellen och därigenom jämföra vilken påverkan de har på 

resultatet vad gäller både tekniska och ekonomiska aspekter. 
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För att definiera två batterityper i batterimodellen, baserat på de två batteriteknikernas 

egenskaper, inhämtas information om batteriteknikerna från flera olika källor. Detta görs 

för att skapa en modell baserat på existerande data och tidigare genomförda studier samt 

för att öka tillförlitligheten i det underlag batterimodellen baseras på. I Appendix D 

presenteras en sammanställning av den data som används i batterimodellen för att 

definiera de två batterityperna. I de fall flera källor är angivna tas ett medelvärde fram, 

baserat på informationen från de olika källorna, som sedan används i batterimodellen. I 

Tabell 2 presenteras några utvalda egenskaper hos de två definierade batterityperna. De 

värden som presenteras i Tabell 2 återfinns i Appendix D och där presenteras källorna till 

samtliga presenterade värden.  

Tabell 2: Utvalda egenskaper hos de två definierade batterityperna i batterimodellen. 

 Blysyrabatteri Litiumjonbatteri 

Verkningsgrad 78,0 % 95,7 % 

Urladdningsdjup (DOD) 60 % 80 % 

Livslängd 5 år 12 år 

Energitäthet 56 kWh/m3 203 kWh/m3 

Självurladdning per månad 5,0 % 2,0 % 

Antal cykler 800 cykler 2000 cykler 

Uppladdningshastighet 0,1C 0<t<7h 

0,0429C 7h<t<14h 

1C 

Urladdningshastighet 1C 1C 

I Tabell 2 presenteras att uppladdningshastigheten för blysyrabatteriet sätts till 0,1C för 

tidsintervallet 0–7 timmar och 0,0429C för tidsintervallet 7–14 timmar. Dessa värden 

bestäms baserat på den information kring uppladdningshastighet för blysyrabatterier som 

presenteras i avsnitt 2.2.3. Detta innebär att uppladdningen sker kontrollerat samt att 

blysyrabatteriet laddas med en snabbare uppladdningshastighet upp till SOC=70 % och 

därefter avtar uppladdningshastigheten. Urladdningshastigheten för blysyrabatteriet sätts 

till 1C då urladdningen kan ske snabbare än uppladdningen. Både upp- och 

urladdningshastigheten för litiumjonbatteriet sätts till 1C, baserat på den information 

kring upp- och urladdningshastighet för litiumjonbatterier som presenteras i avsnitt 2.2.3.  

3.4.2 Modellering av batterilager i MATLAB 

I MATLAB utvecklas en batterimodell som utgår från den momentana differensen mellan 

solelproduktionen och fastighetselkonsumtionen. Batterimodellen baseras på de två 

batteritekniker som presenteras i avsnitt 3.4.1 och genom att föra in information kring 

dessa batteriteknikers egenskaper definieras två olika batterityper i modellen. 

Inparametrarna till modellen är den simulerade solelproduktionen och den beräknade 

fastighetselkonsumtionen och användaren av modellen får ange batterityp samt total 

batterikapacitet. I Figur 5 visas ett enkelt flödesdiagram över batterimodellen som 

illustrerar hur modellen fungerar. Det som illustreras i flödesdiagrammet representerar 

vad som sker i batterimodellen i varje tidssteg och den illustrerade processen itereras för 

varje tidssteg.  
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Figur 5: Schematiskt flödesdiagram över batterimodellen i MATLAB som illustrerar den process som itereras för 

varje tidssteg. Batteri(t) och Batteri(t+1) – symboliserar batteriets momentana kapacitet vid tid t och tid t+1, 

Batterikapacitet – symboliserar batteriets maximala kapacitet, MinSOC – symboliserar batteriets lägsta 

laddningstillstånd.  

Figur 5 visar att om solelproduktionen överstiger elkonsumtionen och batteriet har 

tillgänglig lagringskapacitet flödar överskottselen till batteriet och det laddas upp. Om all 

överskottsel inte kan lagras i batteriet beräknar modellen hur stort det resterande 

överskottet är och detta måste levereras till elnätet. Om batteriet inte har någon tillgänglig 

lagringskapacitet levereras all överskottsel till elnätet. Om solelproduktionen understiger 

elkonsumtionen undersöker modellen om lagrad energi finns tillgänglig i batteriet. Om 

så är fallet, och batteriet inte har nått sitt lägsta laddningstillstånd, laddas det ur och om 

batteriet då kan tillgodose hela det resterande elbehovet behövs ingen el från elnätet. Om 

batteriet däremot inte kan täcka hela det resterande elbehovet behövs el från elnätet för 

att tillgodose elbehovet. Om batteriet har nått sitt lägsta laddningstillstånd och därmed 

inte kan laddas ur mer behövs el från elnätet för att tillgodose det resterande elbehovet. 

Batteriets uppladdning begränsas huvudsakligen av dess maximala kapacitet och 

batteriets urladdning begränsas av dess lägsta laddningstillstånd. 

Uppbyggnad av solcellssystemet i kombination med batterilagret 

Batterierna antas placeras på växelströmssidan i systemet och kräver därför separata 

växelriktare. Detta antagande görs då det, enligt teorin i avsnitt 2.2.4, är det vanligaste 

sättet att implementera energilagring i ett solcellssystem och gör systemet mer flexibelt. 

Dessutom är det utrymmesbrist vid bussramperna och det försvårar möjligheterna att 

installera batterier mellan solcellsmodulerna och växelriktarna, vilket är var batterierna 

skulle placeras om de ska sitta på likströmssidan. Ytterligare en anledning till varför AC-

koppling väljs är eftersom grundtanken är att enbart installera solcellsmoduler vid 

bussdepån och att det för närvarande inte finns några fastställda beslut kring installation 
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av batterilager vid bussdepån. Därför anses det mer lämpligt att utforma systemet så att 

solcellsmodulerna och batterierna har separata växelriktare. Hela systemet består 

huvudsakligen av solcellsmoduler med tillhörande växelriktare, batterilager, 

batteriväxelriktare, energimätare och en last i form av bussdepåns fastighetselbehov. I 

Figur 6 illustreras systemets uppbyggnad och hur flödet av energi varierar beroende på 

om överskottsproduktion förekommer eller inte, om batteriet är fullt eller har tillgänglig 

lagringskapacitet eller om el från elnätet behövs för att tillgodose elbehovet. 

 

Figur 6: Illustration av solcellssystemet i kombination med batterilagret och hur flödet av energi varierar beroende av 

solelproduktion, elkonsumtion och batterilagrets laddningstillstånd. 

Modellering av batterier 

I modelleringen av batterierna betraktas de som komponenter som kan ta emot, lagra och 

ge ifrån sig elektrisk energi och deras maximala energiinnehåll beror av deras 

förutbestämda batterikapacitet. Batteriets initiala kapacitet sätts till dess lägsta 

laddningstillstånd (SOC), vilket bestäms av batteriets högsta tillåtna urladdningsdjup 

(DOD). För varje tidsteg bestäms batteriets momentana kapacitet, alltså mängden energi 

i batteriet, vilken beror på om upp- eller urladdning sker. Mängden energi i batteriet vid 

uppladdning bestäms enligt, 

 𝐸𝐵(𝑡 + 1) = 𝐸𝐵(𝑡) ∗ (1 − 𝑆𝐷𝐶) + 𝐸𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑡) ∗ 𝜂𝐵 ∗ 𝜂𝐵_𝑖𝑛𝑣 , (8) 

där EB(t+1) är mängden energi i batteriet vid tid t+1, EB(t) är mängden energi i batteriet 

vid tid t, SDC är batteriets självurladdning per timme, EExcess(t) är den totala 

överskottsproduktionen av solel vid tid t, ηB är batteriets verkningsgrad och ηB_inv är 

batteriväxelriktarens verkningsgrad. Parametern EExcess(t) inkluderar påverkan av 

växelriktarens verkningsgrad. Ekvation 8 visar att mängden energi som kan lagras i 

batteriet vid varje tidssteg beror av batteriets kapacitet vid föregående tidssteg och dess 

självurladdning samt att batteriets och batteriväxelriktarens verkningsgrad påverkar hur 

stor del av överskottsproduktionen som kan lagras i batteriet. Batteriväxelriktarens 

verkningsgrad sätts till 95,8 % baserat på specifikationerna för batteriväxelriktaren Sunny 

Island 6.0H/8.0H och utgör en summerad verkningsgrad för både upp- och urladdning 

(SMA, u.å.). Mängden energi i batteriet vid urladdning bestäms enligt, 
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 𝐸𝐵(𝑡 + 1) = 𝐸𝐵(𝑡) ∗ (1 − 𝑆𝐷𝐶) − (𝐸𝐿𝑜𝑎𝑑(𝑡) − 𝐸𝑃𝑉(𝑡) ∗ 𝜂𝑃𝑉_𝑖𝑛𝑣) , (9) 

där EB(t+1) är mängden energi i batteriet vid tid t+1, EB(t) är mängden energi i batteriet 

vid tid t, SDC är batteriets självurladdning per timme, ELoad(t) är elbehovet vid tid t, EPV(t) 

är den totala solelproduktionen vid tid t och ηPV_inv är växelriktarens verkningsgrad. 

Ekvation 9 visar att mängden energi som kan laddas ur batteriet beror av batteriets 

kapacitet vid föregående tidssteg och dess självurladdning samt att växelriktarens 

verkningsgrad påverkar hur stor del av solelproduktionen som kan tas tillvara inom 

systemet. 

För att vid upp- och urladdning ta hänsyn till de olika batteritypernas upp- och 

urladdningshastighet införs olika villkor i batterimodellen som styr hur upp- respektive 

urladdningen sker. För litiumjonbatteriet är upp- respektive urladdningshastigheten 1C, 

vilket innebär att batteriet kan laddas upp och ur med en energimängd motsvarande dess 

maximala batterikapacitet. Därför begränsas litiumjonbatteriets upp- och urladdning 

enbart av dess momentana batterikapacitet samt dess högsta respektive lägsta möjliga 

laddningstillstånd. Därför används ekvation 8 och 9 för att bestämma mängden energi i 

litiumjonbatteriet vid upp- respektive urladdning. För blysyrabatteriet begränsas däremot 

uppladdningen av batteriets uppladdningshastighet, vilken i sin tur beror av mängden 

energi i batteriet, alltså batteriets laddningstillstånd. Om batteriets SOC <70 % är 

uppladdningshastigheten 0,1C och om SOC >70 % är uppladdningshastigheten 0,0429C, 

vilket presenteras i avsnitt 3.4.1. Mängden energi i blysyrabatteriet vid uppladdning 

bestäms därför med ekvation 8 tillsammans med de ovan nämnda villkoren. Urladdningen 

av blysyrabatteriet sker däremot med en urladdningshastighet av 1C, vilket innebär att 

ekvation 9 används för att bestämma mängden energi i blysyrabatteriet vid urladdning. 

Om upp- eller urladdning sker beror först och främst på om solelproduktionen över- eller 

understiger elkonsumtionen. Batteriers egenskaper och prestanda kan påverkas av 

omgivningstemperaturen i den miljö de är placerade i. I detta arbete antas det att 

batterierna placeras i en miljö med gynnsamma temperaturförhållanden och därför 

exkluderas omgivningstemperaturens påverkan ur batterimodellen. 

Dimensionering av batterilager 

Eftersom ett av syftena med detta arbete är att undersöka om ett batterilager kan bidra till 

att öka utnyttjandet av solcellssystemet bör batterilagret dimensioneras så att 

egenanvändningen av den egenproducerade solelen ökar. En intuitiv metod för att 

maximera egenanvändningen av den egenproducerade solelen är att dimensionera 

batterilagret så att det kan hantera överskottsproduktionen den dag på året då 

solcellssystemet producerar den största mängden överskottsel. En sådan dimensionering 

kan dock vara problematisk, då det kan innebära att batterilagret står med outnyttjad 

lagringskapacitet en större del av året. Därför undersöks både hur överskottsproduktionen 

och hur egenanvändningen förändras beroende av batteristorlek för att kunna avgöra vad 

som bedöms som en lämplig batterikapacitet. Hur överskottsproduktionen varierar över 

året undersöks genom att ta reda på elöverskottet per dag samt genom att ta fram ett 

varaktighetsdiagram som visar hur elöverskottet är fördelat på antal dagar under ett år.  
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För att undersöka hur egenanvändningen förändras beroende av batteristorlek ställs 

egenanvändningen för en viss batterikapacitet i relation till batteristorleken per installerad 

effekt solceller, angiven i kWh/kWp. Hur egenanvändningen förändras beroende av 

batteristorlek per installerad effekt solceller ger en uppfattning om hur stor påverkan 

batterilager med olika lagringskapacitet har på systemet. Hur egenanvändningen 

förändras med ett batterilager av en specifik kapacitet i systemet kan ge en indikation på 

vilken betydelse batterilagret har för systemet. Det kan således utgöra beslutsunderlag för 

att kunna avgöra vad som bedöms som en lämplig batterikapacitet. Utöver hur 

överskottsproduktionen och hur egenanvändningen förändras beroende av batteristorlek 

utvärderas även hur självförsörjandegraden påverkas av olika batteristorlekar för att 

avgöra vad som bedöms som en lämplig batterikapacitet.  

3.4.3 Användning av batterimodellen och dess utdata 

Batterimodellen utgår, som tidigare nämnt, från solelproduktionen, elkonsumtionen och 

den momentana differensen dem emellan. Eftersom datan för både solelproduktionen och 

elkonsumtionen är angivna med timvis upplösning utförs alla beräkningar på timvis basis. 

Den momentana differensen mellan solelproduktionen och elkonsumtionen avgör om 

överskottsproduktion förekommer och har således inverkan på om upp- eller urladdning 

av batterilagret sker. Oavsett om upp- eller urladdning sker beräknar modellen hur stort 

elbehovet från elnätet är per timme med ett batterilager i systemet. Detta ställs sedan i 

relation till hur stort elbehovet från elnätet är per timme utan ett batterilager i systemet.  

De parametrar som går att variera i modellen är batterityp och total batterikapacitet. Detta 

möjliggör för användaren att testa olika batterityper samt batterikapaciteter och därefter 

utifrån modellens resultat utvärdera vilken påverkan de valda värdena har på systemet. 

På så sätt kan de olika batterityperna och olika batteristorlekar jämföras med varandra. 

Batteriernas uppladdning begränsas av deras uppladdningshastighet och deras maximala 

kapacitet. Batteriernas urladdning begränsas av den valda batteritypens maximala 

urladdningsdjup (DOD) och dess urladdningshastighet. De ovan nämnda parametrarna 

definieras för de två batterityperna i avsnitt 3.4.1. Baserat på batterikapaciteten och 

batteritypernas egenskaper, som presenteras i avsnitt 3.4.1, beräknar modellen total 

batterivolym och batterivikt. Batterimodellen beräknar även batteriets momentana 

kapacitet och dess laddningstillstånd för varje tidssteg. Från batterimodellen erhålls även 

den direkta och den totala konsumtionen av solel samt det ursprungliga överskottet av 

solel och det nya överskottet av solel som erhålls med ett batterilager i systemet. För att 

bedöma de två batteritypernas och olika batterikapaciteters påverkan på bussdepåns 

egenanvändning och självförsörjandegrad beräknar batterimodellen egenanvändning, 

direkt egenanvändning och självförsörjandegrad med hjälp av ekvationerna 5, 6 och 7 

som presenteras i avsnitt 2.1.5. 

Genom att köra batterimodellen med olika inparametrar och sedan jämföra resultaten från 

de olika körningarna med varandra kan effekterna av de olika inparametrarna analyseras 

och utifrån det går det att bedöma vad som anses som en lämplig batterikapacitet. I detta 

arbete väljs batterikapaciteter i intervallet 50–3000 kWh att testas för båda batterityperna. 
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Detta intervall väljs för att undersöka hur både mindre och större batterilager fungerar i 

kombination med solcellssystemet samt hur de påverkar egenanvändningen, 

självförsörjandegraden och elöverskottet. I intervallet 100–600 kWh ökas 

batterikapaciteten stegvis med 100 kWh för varje simulering och i intervallet 600–3000 

kWh ökas batterikapaciteten stegvis med 200 kWh för varje simulering. Valet av dessa 

stegvisa ökningar av batterikapaciteten baseras på att ökningen av egenanvändningen och 

därmed även värdet av den tillagda lagringskapaciteten tros avta vid större 

batteristorlekar. Därför väljs en större stegvis ökning av batterikapaciteten för de större 

batteristorlekarna. Resultaten av simuleringarna i batterimodellen för olika 

batterikapaciteter av både blysyra- och litiumjonbatterilagret presenteras i avsnitt 4.4. 

3.5 Genomförande av ekonomiska fallstudier 

För att undersöka hur lönsamheten påverkas av ökad egenanvändning respektive av 

försäljning av överskottsel genomförs två ekonomiska fallstudier. Dessa fallstudier syftar 

till att undersöka det ekonomiska värdet av att antingen förbruka överskottselen inom 

bussdepån eller sälja överskottselen. Fallstudierna syftar även till att undersöka kostnaden 

för olika batterilager och på så sätt fungera som en jämförelse mellan ett solcellssystem 

med respektive utan batterilager. Genom detta kan de ekonomiska konsekvenserna av 

installation av ett batterilager analyseras och bidra till att besvara frågeställningen kring 

under vilka förutsättningar ett batterilager kan anses lönsamt eller på annat sätt värdefullt. 

En kortfattad beskrivning av de två fallstudierna presenteras nedan. 

• Fall 1 

I den första fallstudien analyseras ett system enbart bestående av ett 

solcellssystem men inget batterilager, där all överskottsel säljs och levereras till 

elnätet. 

• Fall 2 

I den andra fallstudien analyseras ett system bestående av ett solcellssystem med 

ett batterilager, där så stor andel som möjligt av den egenproducerade solelen 

förbrukas inom bussdepån, vilket således innebär en ökad egenanvändning. 

Fall 2 genomförs för flera olika batterilager baserade på både blysyrabatterier och 

litiumjonbatterier. De batterilager som de ekonomiska fallstudierna baseras på är de 

utvalda dimensioneringsalternativ som presenteras i avsnitt 4.4.3. 

3.5.1 Kostnad för batterilager 

I detta arbete görs uppskattningar av batterikostnader som baseras på tidigare genomförda 

studier och prisprognoser. För att beräkna olika batterilagers totala kostnad beroende av 

batterikapacitet används de indikatorer som presenteras i avsnitt 2.2.5, vilket är kostnaden 

per kW och kostnaden per kWh. I och med att kostnader för olika batteritekniker ofta har 

ett brett intervall och att statistik över batterikostnader är komplex är 

kostnadsuppskattningarna i detta arbete behäftade med osäkerheter. Därför bör resultaten 
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av de ekonomiska beräkningarna i detta arbete ses som en fingervisning för hur blysyra- 

och litiumjonbatterier skiljer sig åt ur ett ekonomiskt perspektiv, både i jämförelse med 

andra batterier baserade på samma batteriteknik och i jämförelse med andra 

batteritekniker. I detta arbete inkluderas och analyseras kostnaden för själva batterilagret 

och andra kostnader för ytterligare utrustning, installation och liknande inkluderas ej. 

IRENA (2015) presenterar i sin rapport Battery Storage for Renewables: Market Status 

and Technology Outlook prisprognoser för flera olika batteritekniker. Prisprognoserna 

visar att kostnaden per kWh för olika typer av litiumjonbatterier samt avancerade 

blysyrabatterier tros minska från år 2014 till 2017 och 2020. Eftersom det litiumjonbatteri 

som definieras i detta arbete antas vara av typen LFP sätts batterikostnaden per kWh för 

litiumjonbatteriet till den prognostiserade kostnaden per kWh för LFP år 2017. Eftersom 

det blysyrabatteri som definieras i detta arbete antas vara en enklare typ av batteri, som 

inte har samma egenskaper som ett avancerat blysyrabatteri, baseras dess kostnad per 

kWh på lägre kostnadsangivelser för blysyrabatterier. Kostnaden per kW för de två 

batterityperna baseras på information från tidigare genomförda studier. I Tabell 3 

presenteras kostnaden per kWh och per kW för blysyrabatteriet och i Tabell 4 presenteras 

kostnaden per kWh och per kW för litiumjonbatteriet och dessa värden används i de 

ekonomiska beräkningarna. I de fall flera källor är angivna tas ett medelvärde fram 

baserat på informationen från de olika källorna. För att omvandla kostnaderna från USD 

och EUR till SEK används omvandlingsfaktorer mellan valutor som hämtas från 

Riksbanken. De omvandlingsfaktorer som används baseras på medelvärdet under mars 

2017, vilket motsvarar 1 EUR=9,53 SEK och 1 USD=8,91 SEK (Riksbanken, 2017). 

Tabell 3: Kostnader för blysyrabatteriet som används i de ekonomiska beräkningarna. 

Kostnad Värde Källa 

Kostnad per kWh 1 388 SEK (Divya och Østergaard, 2009; Luo et al., 2015; 

Opiyo, 2016) 

Kostnad per kW 2 528 SEK (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Tabell 4: Kostnader för litiumjonbatteriet som används i de ekonomiska beräkningarna. 

Kostnad Värde Källa 

Kostnad per kWh 3 835 SEK (IRENA, 2015) 

Kostnad per kW 12 766 SEK (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Den totala kostnaden för dimensioneringsalternativen för batterilagret beror dels av varje 

batterilagers totala batterikapacitet och dels av den maximala effekt som varje batterilager 

ska kunna leverera. I avsnitt 3.5.3 presenteras hur den totala kostnaden för batterilagren 

beräknas och analyseras samt vad som inkluderas i de ekonomiska fallstudierna. 

3.5.2 Egenanvändning respektive försäljning av överskottsel 

Merei et al. (2016, s. 172) påpekar att ju större prisskillnaden är mellan el köpt från elnätet 

och egenproducerad el från solceller, desto större ekonomisk vinst kan åstadkommas 

genom att installera solceller. För att undersöka hur lönsamheten påverkas av ökad 
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egenanvändning respektive av försäljning av överskottsel undersöks därför hur värdet av 

den egenproducerade solelen varierar beroende på om den förbrukas inom bussdepån 

eller om den säljs och levereras till elnätet. Detta görs genom att först ta reda på kostnaden 

för el köpt från elnätet samt intäkten för att sälja den egenproducerade solelen. Värdet av 

den egenproducerade solelen vid försäljning motsvarar den intäkt som kan erhållas, 

medan värdet av den egenproducerade solelen vid egenanvändning motsvarar den 

besparing som kan göras genom att undvika att köpa el från elnätet. I detta arbete 

inkluderas enbart den rörliga kostnaden för el, då den fasta kostnaden inte påverkar 

kostnaden per förbrukad kWh. Den fasta kostnaden påverkar heller inte värdet av den 

egenproducerade elen, oavsett om den förbrukas inom bussdepån eller säljs till elnätet. 

Som beskrivet i avsnitt 2.3 består kostnaden för el köpt från elnätet både av spotpriset på 

el, energiskatt, avgift för elcertifikat och moms. Den befintliga stadsbussdepån har ett 

högspänningsavtal som innebär att de betalar en överföringsavgift på 6,9 öre/kWh för att 

få elen överförd på elnätet (Möller, 2017). Då det antas att ett liknande elavtal kommer 

tecknas för den nya stadsbussdepån inkluderas denna avgift i den rörliga kostnaden för 

att köpa el från elnätet. Eftersom bussdepån är en högspänningskund betalar Vattenfall ut 

en energiersättning på 4,0 öre/kWh för el som levereras till elnätet (Vattenfall, 2017). 

Spotpriset på el bestäms genom att ta ett årsmedelvärde av spotpriset under 2016 i 

elområde 3, vilket är det elområde Uppsala tillhör. Eftersom el beskattas vid användning 

ska energiskatt betalas för den el som köps från elnätet och för den egenproducerade 

solelen som används inom bussdepån (Skatteverket, 2017). För den el som levereras till 

elnätet erhålls ingen skattereduktion, eftersom solcellssystemet inte klassas som en 

mikroproduktionsanläggning enligt informationen som presenteras i avsnitt 2.3.2 och 

2.3.3. Att det inte är en mikroproduktionsanläggning medför att Vattenfall betalar Nord 

Pools spotpris minus 4 öre/kWh för den el som levereras till elnätet (Harju, 2017). 

Skillnaden mellan kostnad och intäkt för elcertifikat beror på att elhandelsföretaget tar ut 

en avgift för elcertifikat från elanvändarna som utgör en andel av den totala kostnad de 

behöver betala för elcertifikat (Kamp, 2013). Eftersom bussdepån ska vara i drift 2019 

antas framtida marknadspriser för elcertifikat gälla och intäkten för elcertifikat sätts 

därför till 14,0 öre/kWh (Stridh och Larsson, 2017). I Tabell 5 presenteras kostnaden för 

att köpa el från elnätet samt intäkten som erhålls för att sälja den egenproducerade elen. 

Tabell 5: Kostnad för el köpt från elnätet samt intäkt för egenproducerad solel som säljs och levereras till elnätet. 

Parameter Kostnad 

[öre/kWh] 

Källa Intäkt 

[öre/kWh] 

Källa 

Spotpris 27,8 (Nord Pool, 2017) 23,8 (Harju, 2017) 

Överföringsavgift 6,9 (Möller, 2017) - - 

Elcertifikat 2,5 (Kamp, 2013) 14,0 (Stridh och Larsson, 

2017) 

Energiskatt 29,5 (Skatteverket, 2017) - - 

Energiersättning - - 4,0 (Vattenfall, 2017) 

Moms (25 %) 16,7 - - - 

Totalt 83,4  41,8  
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Tabell 5 visar att kostnaden för att köpa el från elnätet är ungefär dubbelt så stor som 

intäkten för att sälja egenproducerad solel. Det innebär att det är ungefär dubbelt så 

lönsamt att förbruka den egenproducerade solelen inom bussdepån som att sälja den. 

Detta indikerar att det generellt är lönsamt att öka egenanvändingen av egenproducerad 

solel. Dock bör det påpekas att besparingen minskar om energiskatt måste betalas för den 

egenproducerade solelen, i enlighet med informationen i avsnitt 2.3.3. Då innebär det att 

besparingen per kWh minskar i samma storleksordning som energiskatten, alltså 29,5 

öre/kWh. Om bussdepån klassas som kvotpliktig enligt elcertifikatsystemet innebär det 

att en elcertifikatavgift måste betalas, i enlighet med informationen i avsnitt 2.3.1. Om så 

är fallet innebär det att den besparing som görs genom att förbruka elen inom bussdepån 

även minskar till följd av elcertifikatavgiften. Den beräknade kostnaden för att köpa el 

från elnätet samt intäkten för att sälja solel används i de ekonomiska fallstudierna för att 

beräkna den besparing respektive intäkt som kan erhållas för de olika fallen. I avsnitt 

3.5.3 presenteras hur besparingen, intäkten och elcertifikatavgiften beräknas samt vad 

som inkluderas i de ekonomiska fallstudierna och hur de genomförs. 

3.5.3 Beräkningsmetoder 

Den besparing respektive intäkt som kan erhållas för de olika fallen, baserat på de utvalda 

dimensioneringsalternativen för batterilagret samt för ett system utan ett batterilager, 

beräknas med hjälp av kostnaden för el köpt från elnätet och intäkten för att sälja solel. 

De ekonomiska beräkningarna av besparing och intäkt kompletteras med beräkningar av 

elcertifikatavgift och batterikostnad för de utvalda dimensioneringsalternativen. På så sätt 

skapas de ekonomiska fallstudier som beskrivs ovan i avsnitt 3.5. Besparingen baseras på 

kostnaden för el köpt från elnätet och den del av överskottselen som kan förbrukas inom 

bussdepån tack vare batterilagret och bestäms enligt, 

 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 , (10) 

där besparing är den totala besparingen som kan göras per år, elintäkt är kostnaden per kWh 

för el köpt från elnätet och överskottförbrukning är antalet kWh av överskottselen som kan 

förbrukas inom bussdepån per år tack vare batterilagret. Intäkten baseras på intäkten för 

solel som säljs till elnätet och den del av överskottselen som inte kan förbrukas inom 

bussdepån trots att ett batterilager finns i systemet och bestäms enligt,  

 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 = 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 ∗ ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 , (11) 

där intäkt är den totala intäkten som kan erhållas per år, elintäkt är intäkten per kWh för 

solel som säljs till elnätet och överskottförsäljning är antalet kWh av överskottselen som inte 

kan förbrukas inom bussdepån per år. Ekvation 11 används även för att i fall 1 bestämma 

den intäkt som kan erhållas då inget batterilager finns i systemet. Den elcertifikatavgift 

som måste betalas för den del av den egenproducerade solelen som förbrukas inom 

bussdepån baseras på antalet förbrukade MWh egenproducerad el per år, kostnaden för 

ett elcertifikat och kvoten som anger andelen elcertifikat. Elcertifikatavgiften bestäms 

enligt, 
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 𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑘𝑣𝑜𝑡 ∗ 𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 , (12) 

där elcertifikatavgift är den totala elcertifikatavgiften per år, förbrukning är antalet 

förbrukade MWh egenproducerad el per år, kvot är kvotnivån som anger andelen 

elcertifikat och elcertifikatpris är priset för varje elcertifikat. Kvotnivåerna presenteras i 

Appendix E och i beräkningarna används kvotnivåerna från 2019 och framåt eftersom 

bussdepån ska vara i drift 2019. För beräkning av den totala elcertifikatavgiften under 

batterilagrens livslängd används kvotnivåerna för 2019–2030 respektive 2019–2023 för 

litiumjon respektive blysyra, eftersom de har en livslängd av 12 år respektive 5 år. 

Den totala batterikostnaden beräknas för de olika fallen för att utvärdera de utvalda 

dimensioneringsalternativen ur ett ekonomiskt perspektiv. För att beräkna den totala 

kostnaden för varje batterilager används de batterikostnader som presenteras i Tabell 3 

och Tabell 4 i avsnitt 3.5.1. Den totala batterikostnaden baseras på total batterikapacitet 

och den maximala effekt som batterilagret förväntas kunna leverera och bestäms enligt,  

𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘𝑊 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ,   (13) 

där batterikostnad är den totala batterikostnaden, kostnadkWh är kostnaden per kWh för 

den specifika batteritypen, batterikapacitet är den totala batterikapaciteten, kostnadkW är 

kostnaden per kW för den specifika batteritypen och effekt är den maximala effekt som 

batterilagret förväntas kunna leverera. Den maximala effekt som batterilagret förväntas 

kunna leverera erhålls från resultaten från batterimodellen i MATLAB.  

För att installera ett batterilager krävs en initial investering, vilket i detta fall motsvarar 

den totala batterikostnaden. Eftersom de två batterityperna har olika livslängd innebär det 

att batterilagrens investeringskostnad bör utvärderas med hänsyn till batterilagrens 

livslängd. För att göra detta tillämpas annuitetsmetoden, vilket är en metod som anger 

kostnaden för en investering utslaget på dess livslängd och på så sätt undersöker hur 

lönsam investeringen är under dess livslängd. Annuiteten anger således kostnaden per år 

och kan enligt (Skärvad och Olsson, 2013) bestämmas enligt, 

 𝐴 =
𝑁𝑁𝑉 ∗ 𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
 , (14) 

där A är annuiteten, NNV är nettonuvärdet, vilket motsvarar den initiala investeringen, r 

är kalkylräntan och n är batterilagrets livslängd angiven i antal år. Kalkylräntan sätts till 

4 % baserat på tidigare genomförda studier där ekonomiska analyser av solcellssystem i 

kombination med batterilager har utförts (Dufo-López, 2015; Truong et al., 2016). 

Genom att beräkna batterilagrens annuiteter kan deras totala kostnader jämföras med 

hänsyn till deras livslängd. Även besparingen och intäkten beräknas både per år och med 

hänsyn till batterilagrens livslängd. Ekvationerna 10, 11, 12, 13 och 14 används för att 

genomföra de ekonomiska fallstudierna, baserat på de utvalda dimensioneringsalternativ 

för batterilagret som presenteras i avsnitt 4.4.3. Resultaten av de ekonomiska fallstudierna 

presenteras i avsnitt 4.5. 



38 
 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras arbetets resultat och det presenteras uppdelat i fem avsnitt som 

vart och ett redogör för resultaten från en av de fem huvudsakliga delarna av detta arbete. 

Varje avsnitt hänger samman med ett av avsnitten i kapitel 3, som presenterar de 

tillämpade metoderna. I detta kapitel presenteras först bussdepåns fastighetselkonsumtion 

och därefter presenteras dimensioneringen av de två alternativen för solcellssystemet 

samt deras simulerade elproduktion. Efter dessa tre avsnitt presenteras resultaten från 

batterimodellen, olika alternativ för dimensionering av batterilagret samt 

känslighetsanalysen av batterimodellen. Slutligen presenteras resultaten av de 

ekonomiska fallstudierna av solcellssystemet med respektive utan batterilager samt 

känslighetsanalysen av de ekonomiska resultaten. 

4.1 Bussdepåns totala fastighetselkonsumtion 

I Figur 7 presenteras bussdepåns elbehov per timme under en vardag för respektive 

byggnad samt för alla tre byggnader tillsammans. Figuren visar att verkstads- och 

administrationsbyggnaden har ett betydligt större elbehov i jämförelse med både 

biogasbyggnaden och servicehallen. Figuren visar även att de tre byggnaderna har 

liknande elkonsumtionsprofiler eftersom elbehovet är som störst kl 08:00–17:00 för alla 

de tre byggnaderna. Detta innebär att bussdepåns totala fastighetselbehov är som störst kl 

08:00–17:00. Bussdepåns totala konsumtion av fastighetsel under en vardag uppgår till 

ungefär 8,8 MWh och det maximala dagliga effektbehovet uppgår till 487 kW. 

 

Figur 7: Bussdepåns fastighetselbehov per timme under en vardag för respektive byggnad samt totalt för alla tre 

byggnader tillsammans. 

I Figur 8 presenteras bussdepåns elbehov per timme under en vecka för respektive 

byggnad samt för alla tre byggnader tillsammans. Figuren visar att elkonsumtionsprofilen 

är identisk under alla vardagar och att den minskar till en konstant nivå under helgdagar 

då den normala verksamheten inom bussdepån ligger nere. Bussdepåns totala 
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fastighetselkonsumtion per vecka uppgår till ungefär 53 MWh och bussdepåns totala 

årliga fastighetselkonsumtion uppgår till 2 760 MWh. 

 

Figur 8: Bussdepåns fastighetselbehov per timme under en vecka för respektive byggnad samt totalt för alla tre 

byggnader tillsammans. Fastighetselkonsumtionsprofilen är samma för alla veckor under året. 

4.2 Solcellssystemets uppbyggnad 

4.2.1 Alternativ 1: Horisontella solcellsmoduler 

Baserat på den totala tillgängliga takytan på de fyra taken, som presenteras i avsnitt 3.2.1, 

och arean för varje solcellsmodul erhålls att totalt 2 464 solcellsmoduler kan monteras 

horisontellt på de fyra taken tillsammans. På de tre större taken kan 693 moduler monteras 

per tak och på det fjärde taket kan 385 moduler monteras. Detta motsvarar en total 

installerad effekt av 715 kWp. Det lägsta respektive högsta möjliga antalet seriekopplade 

solcellsmoduler är 8 respektive 21 stycken, baserat på teorin i avsnitt 2.1.3. Eftersom det 

är eftersträvansvärt att koppla så många moduler som möjligt till varje växelriktare och 

därmed minimera antalet växelriktare beslutas att varje sträng ska bestå av 21 moduler. 

Det maximala antalet strängar som kan kopplas till varje växelriktare utan att strängarnas 

sammanlagda ström överstiger växelriktarens maximala ingångsström är fyra stycken. 

Detta innebär att totalt 84 moduler kan kopplas till varje växelriktare. Totalt behövs därför 

sammanlagt 25 växelriktare till de tre större taken och 5 växelriktare till det mindre taket, 

vilket innebär att totalt 30 växelriktare behövs till solcellssystemet. 

4.2.2 Alternativ 2: Lutade solcellsmoduler 

Dimensioneringen av solcellssystemet med lutade solcellsmoduler är mer komplex 

eftersom hänsyn behöver tas till den interna skuggningen mellan modulerna. 

Solcellsmodulernas lutningsvinkel bestäms till 25° i enlighet med teorin i avsnitt 2.1.4. 

Varje rad av solcellsmoduler på de tre större taken kan innehålla totalt sju stycken 

moduler, förutsatt att modulerna placeras med den längre av sina två sidor mot taket. 

Avståndet mellan varje rad av moduler måste vara 3,1 m, baserat på teorin i avsnitt 2.1.4. 
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Även på det fjärde taket måste avståndet mellan varje rad vara 3,1 m, men på det taket 

kan varje rad innehålla totalt fem stycken moduler. På de tre större taken kan totalt 21 

rader av moduler monteras, vilket innebär att totalt 147 moduler kan monteras på varje 

tak. Samma antal rader av moduler kan monteras på det fjärde taket, vilket innebär att 

totalt 105 moduler kan monteras på det taket. Därmed kan totalt 546 solcellsmoduler 

monteras på de fyra taken, vilket motsvarar en total installerad effekt av 158 kWp. Antalet 

seriekopplade moduler i varje sträng och antalet strängar som kan kopplas till varje 

växelriktare är samma som för alternativ 1, eftersom samma typ av solcellsmodul samt 

växelriktare används i båda solcellssystemen. Därmed innebär det att totalt 84 moduler 

kan kopplas till varje växelriktare. Totalt behövs därför sex växelriktare till de tre större 

taken och två växelriktare till det mindre taket, vilket innebär att totalt åtta växelriktare 

behövs till solcellssystemet.  

4.3 Solcellssystemets elproduktion 

4.3.1 Elproduktionen för alternativ 1 och 2 

I Figur 9 presenteras resultaten från simuleringarna av solelproduktionen i HOMER. I 

figuren presenteras solelproduktionen per timme, från januari till december, för årets alla 

timmar. Figur 9 visar elproduktionen under ett år för alternativ 1, vilket motsvarar 

systemet med horisontellt placerade moduler, och för alternativ 2, vilket motsvarar 

systemet med lutade moduler. 

 

Figur 9: Resultaten från simuleringarna av solelproduktionen. Figuren visar elproduktionen per timme under ett år för 

alternativ 1, vilket är systemet med horisontella moduler, och för alternativ 2, vilket är systemet med lutade moduler. 

Resultaten i Figur 9 visar att den totala årliga elproduktionen från solcellssystemet med 

horisontellt placerade moduler är betydligt större än den totala årliga elproduktionen från 

solcellssystemet med lutade moduler. Dock visar figuren även att elproduktionsprofilen 

är jämnare över året för det lutade systemet än för det horisontella systemet. Figuren visar 

att elproduktionen under vintern är nästintill samma för de två systemen, medan 

elproduktionen under resterande del av året är betydligt större för alternativ 1. 

Solcellssystemet uppbyggt enligt alternativ 1 kan leverera en maximal effekt av 433 kW 

och generera en total årlig elproduktion på 871 MWh. Solcellssystemet uppbyggt enligt 

alternativ 2 kan leverera en maximal effekt av 117 kW och generera en total årlig 

elproduktion på 270 MWh. 
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4.3.2 Elproduktionens överensstämmelse med elkonsumtionen 

Alternativ 1 

I Figur 10 presenteras en jämförelse mellan den årliga elproduktionen för alternativ 1 och 

den årliga elkonsumtionen samt hur väl elproduktionen från solcellssystemet kan 

tillgodose bussdepåns behov av fastighetsel under året. Figur 10a visar elproduktions- 

och elkonsumtionsprofilen under ett år samt hur de skiljer sig från varandra. Figuren visar 

att elproduktionen från solcellssystemet inte kan tillgodose hela behovet av fastighetsel, 

men att solelproduktionen under sommaren är tillräckligt stor för att tillgodose en stor del 

av elbehovet. Figur 10b visar differensen mellan elkonsumtionen och elproduktionen 

under året. Positiv respektive negativ differens motsvarar när elproduktionen under- 

respektive överstiger elkonsumtionen. Negativ differens betyder således att 

överskottsproduktion förekommer. Figuren visar därmed att det förekommer 

överskottsproduktion under ett visst antal timmar under året. 

 

Figur 10: Jämförelse mellan den årliga elproduktionen för alternativ 1 och den årliga elkonsumtionen. (a) visar 

elproduktions- och elkonsumtionsprofilen under ett år och (b) visar differensen mellan elkonsumtionen och 

elproduktionen. Negativ differens innebär att överskottsproduktion förekommer. 

I Figur 11 presenteras elöverskottet under alla dagar under ett år. Figuren visar, precis 

som Figur 10b, att elöverskottet är som störst under sommaren och att det inte 

förekommer något elöverskott under vintern. Det maximala dagliga överskottet av el är 

ungefär 1,9 MWh och det totala årliga överskottet av el, som inte kan förbrukas direkt 

inom bussdepån, är ungefär 73 MWh. 
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Figur 11: Hur det totala årliga elöverskottet, för alternativ 1, är fördelat på alla dagar under ett år. 

Alternativ 2 

I Figur 12 presenteras en jämförelse mellan den årliga elproduktionen för alternativ 2 och 

den årliga elkonsumtionen samt hur väl elproduktionen från solcellssystemet kan 

tillgodose bussdepåns behov av fastighetsel under året. Figur 12a visar elproduktions- 

och elkonsumtionsprofilen under ett år samt hur de skiljer sig från varandra. Figuren visar 

att elproduktionen från solcellssystemet inte vid någon tidpunkt tillgodoser det 

momentana behovet av fastighetsel. Figur 12b visar differensen mellan elkonsumtionen 

och elproduktionen under året. Figuren visar att differensen är positiv under hela året, 

vilket innebär att elproduktionen från solcellssystemet aldrig överstiger elkonsumtionen. 

Det innebär i sin tur att det aldrig förekommer överskottsproduktion av el.  

 

Figur 12: Jämförelse mellan den årliga elproduktionen för alternativ 2 och den årliga elkonsumtionen. (a) visar 

elproduktions- och elkonsumtionsprofilen under ett år och (b) visar differensen mellan elkonsumtionen och 

elproduktionen. Positiv differens innebär att överskottsproduktion inte förekommer. 
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Jämförelse av alternativ 1 och 2 

I Tabell 6 presenteras en sammanställning av resultaten för de två solcellssystemen. I 

tabellen presenteras solcellssystemens totala installerade effekt samt antalet moduler och 

växelriktare i varje system. I tabellen presenteras även den årliga elproduktionen och den 

maximala effekt som respektive system kan leverera. De presenterade värdena i Tabell 6 

kan jämföras med den totala årliga fastighetselkonsumtionen som uppgår till 2 760 MWh 

och det maximala effektbehovet som uppgår till 487 kW. 

Tabell 6: Sammanställning av resultaten för de två olika solcellssystemen. 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Antal solcellsmoduler 2 464 st 546 st 

Antal växelriktare 30 st 8 st 

Total installerad effekt 715 kWp 158 kWp 

Årlig elproduktion 871 MWh 270 MWh 

Maximal levererad effekt 433 kW 117 kW 

Resultaten i Tabell 6 visar att varken alternativ 1 eller 2 kan tillgodose det totala årliga 

behovet av fastighetsel inom bussdepån. Dock kan alternativ 1 tillgodose en betydande 

del av elbehovet under sommaren och vid flera tidpunkter överstiger den momentana 

solelproduktionen den momentana elkonsumtionen, vilket tydliggörs i Figur 10. 

Alternativ 2 kan varken tillgodose en betydande del av elbehovet eller leverera en 

maximal effekt i samma storleksordning som det maximala effektbehovet. Därför anses 

alternativ 2 inte vara ett lämpligt alternativ vid val av uppbyggnad av solcellssystemet. 

Dessutom genererar alternativ 2 ingen överskottsproduktion av el, vilket gör att det är ett 

alternativ som inte är intressant för denna studie, med hänsyn till utredningen kring 

installation av ett batterilager i anslutning till solcellssystemet. Därför anses alternativ 1 

vara det mest lämpliga alternativet vid val av uppbyggnad av solcellssystemet, eftersom 

det genererar en betydligt större elproduktion samt vidare motiverar en undersökning av 

eventuella fördelar med ett batterilager för att öka utnyttjandet av solcellssystemet. 

Därmed kommer efterföljande delar av rapporten baseras på resultaten för alternativ 1. 

4.3.3 Egenanvändning och självförsörjandegrad utan batterilager 

Den direkta egenanvändningen inom bussdepån bestäms, enligt teorin i avsnitt 2.1.5, av 

kvoten mellan mängden direkt konsumerad el från solcellssystemet och den totala 

elproduktionen från solcellssystemet. Mängden direkt konsumerad el är 799 MWh och 

den totala elproduktionen är 871 MWh. Det innebär att den direkta egenanvändningen 

inom bussdepån är 92 %, vilket betyder att större delen av elproduktionen från 

solcellssystemet konsumeras inom bussdepån.  

Självförsörjandegraden inom bussdepån bestäms, enligt teorin i avsnitt 2.1.5, av kvoten 

mellan mängden direkt konsumerad el från solcellssystemet och den totala 

fastighetselkonsumtionen inom bussdepån. Den totala fastighetselkonsumtionen, som 

presenteras i avsnitt 4.1, är 2 760 MWh och mängden direkt konsumerad el är 799 MWh. 
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Det innebär att självförsörjandegraden inom bussdepån är 29 %, vilket betyder att nästan 

en tredjedel av bussdepåns totala fastighetselbehov kan tillgodoses av solcellssystemet. I 

Tabell 7 presenteras en sammanställning av resultaten för solcellssystemet enligt 

alternativ 1. 

Tabell 7: Sammanställning av resultaten för solcellssystemet enligt alternativ 1. 

Parameter Värde 

Årlig elproduktion 871 MWh 

Direkt konsumerad solel 799 MWh 

Överskottsel 73 MWh 

Elbehov som inte tillgodoses av solcellssystemet 1,96 GWh 

Direkt egenanvändning 92 % 

Självförsörjandegrad 29 % 

4.4 Dimensionering av batterilagret 

4.4.1 Resultat från batterimodell i MATLAB 

I detta avsnitt presenteras resultaten av simuleringarna i batterimodellen i MATLAB för 

olika batterikapaciteter av både blysyra- och litiumjonbatterilagret. I Figur 13 presenteras 

några utvalda resultat från simuleringarna för både blysyra- och litiumjonbatterilagret. 

För att ta del av samtliga resultat för alla de testade batterikapaciteterna av både blysyra- 

och litiumjonbatterilagren hänvisas till Appendix F där samtliga resultat presenteras. I 

Figur 13a presenteras hur totalkonsumtionen av solel samt hur elöverskottet förändras 

beroende av batterikapacitet och i Figur 13b presenteras hur total batterivikt samt total 

batterivolym förändras beroende av batterikapacitet. 

 

Figur 13: Utvalda resultat från simuleringarna i batterimodellen för alla testade batterikapaciteter av blysyra- och 

litiumjonbatterilagret. (a) visar hur totalkonsumtionen av solel och elöverskottet förändras beroende av 

batterikapacitet och (b) visar hur total batterivikt och batterivolym förändras beroende av batterikapacitet. 

Resultaten i Figur 13a visar att både blysyra- och litiumjonbatterilagren, oavsett 

batterikapacitet, bidrar till att öka utnyttjandet av den egenproducerade solelen samt 

minska elöverskottet. Det innebär att behovet av el från elnätet minskar och indikerar 
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även att egenanvändningen och självförsörjandegraden ökar i takt med att 

batterikapaciteten ökar, vilket tydliggörs i efterföljande avsnitt 4.4.2. Resultaten i Figur 

13b visar att blysyrabatterilagret, oavsett batterikapacitet, är utrymmeskrävande och 

tungt, vilket kan förklaras av blysyrabatteriets låga specifika energi och låga energitäthet. 

Figuren visar även att litiumjonbatterilagret, oavsett batterikapacitet, inte är lika 

utrymmeskrävande eller väger lika mycket som blysyrabatterilagret, vilket kan förklaras 

av litiumjonbatteriets höga specifika energi och höga energitäthet. 

4.4.2 Egenanvändning och självförsörjandegrad med batterilager 

Två av de parametrar som utvärderas för att kunna avgöra vad som bedöms som en 

lämplig batterikapacitet är egenanvändning och självförsörjandegrad, vilket beskrivs i 

avsnitt 3.4.2. I Appendix F presenteras numeriska värden för egenanvändningen och 

självförsörjandegraden för alla testade batterikapaciteter av både blysyra- och 

litiumjonbatterilagret. I Figur 14 och Figur 15 presenteras dessa värden i några grafer som 

visar hur egenanvändningen respektive självförsörjandegraden förändras beroende av 

batteristorleken per installerad effekt solceller. Figur 14 visar att egenanvändningen är 

högre för litiumjonbatterilagret än för blysyrabatterilagret, för samtliga testade 

batterikapaciteter, samt att egenanvändningen ökar snabbare för litiumjonbatterilagret. 

Det leder till att litiumjonbatterilagret uppnår en egenanvändning av 100 % vid en lägre 

total batterikapacitet än blysyrabatterilagret. Resultaten i Figur 14 visar även att ökningen 

av egenanvändningen avtar vid de större batterikapaciteterna för både blysyra- och 

litiumjonbatterilagret, vilket indikerar att värdet av den extra tillagda lagringskapaciteten 

minskar för de större batterikapaciteterna. Resultaten tydliggör även att det krävs en stor 

batterikapacitet för att uppnå en egenanvändning av 100 %. 

 

Figur 14: Egenanvändningen beroende av batteristorlek per installerad effekt solceller, för alla testade 

batterikapaciteter av blysyra- och litiumjonbatterilagret. 

För både blysyra- och litiumjonbatterilagret är den procentuella ökningen av 

egenanvändningen som störst för batteristorlekar i intervallet 0,1–0,3 kWh/kWp, vilket 

motsvarar batterikapaciteter av 100–200 kWh. Ökningen är dock i ungefär samma 
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storleksordning fram till och med 0,8 kWh/kWp, vilket motsvarar en batterikapacitet av 

600 kWh, och därefter avtar ökningen av egenanvändningen successivt. Intervallet 100–

600 kWh motsvarar därmed en lagringskapacitet av 0,1–0,8 kWh per installerad effekt 

solceller, alltså 0,1–0,8 kWh/kWp. Eftersom egenanvändningen ökar med ökad 

batterikapacitet minskar elbehovet från elnätet, vilket i sin tur leder till en högre 

självförsörjandegrad. Figur 15 visar att självförsörjandegraden är högre för 

litiumjonbatterilagret än för blysyrabatterilagret för samtliga testade batterikapaciteter. 

Figuren visar även att självförsörjandegraden avtar vid de större batterikapaciteterna för 

både blysyra- och litiumjonbatterilagret. Eftersom ökad egenanvändning motsvarar ökad 

självförsörjandegrad och vice versa, överensstämmer intervallet med störst procentuell 

ökning av egenanvändningen med intervallet med störst procentuell ökning av 

självförsörjandegraden.  

 

Figur 15: Självförsörjandegraden beroende av batteristorlek per installerad effekt solceller, för alla testade 

batterikapaciteter av blysyra- och litiumjonbatterilagret. 

Den låga procentuella ökningen av självförsörjandegraden från fallet utan batterilager till 

fallet med det största batterilagret, för både blysyra- och litiumjonbatterilagret, förklaras 

av att den totala solelproduktionen är förhållandevis liten i jämförelse med den totala 

fastighetselkonsumtionen inom bussdepån. Detta medför att självförsörjandegraden 

enbart ökar med maximalt 2,60 respektive 2,63 procentenheter för blysyra- respektive 

litiumjonbatterilagret, trots att egenanvändningen ökar med 8,27 respektive 8,35 

procentenheter för blysyra- respektive litiumjonbatterilagret. 

4.4.3 Utvalda dimensioneringsalternativ 

Resultaten i avsnitt 4.4.2 visar att för både blysyra- och litiumjonbatterilagret är ökningen 

av egenanvändningen och självförsörjandegraden som störst i intervallet 100–600 kWh 

och detta motsvarar en batteristorlek av 0,1–0,8 kWh/kWp. För batterikapaciteter större 

än det intervallet avtar ökningen successivt vilket indikerar att värdet av den extra tillagda 

lagringskapaciteten minskar, vilket i sin tur är en anledning till varför batterikapaciteter 

större än 600 kWh inte bedöms vara lämpliga. Baserat på flera tidigare genomförda 

studier som har använt en batteristorlek av 0,5–1,0 kWh/kWp och på resultaten i avsnitt 
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4.4.2 bedöms batterikapaciteter i intervallet 200–600 kWh som lämpliga alternativ. Detta 

eftersom de motsvarar en batteristorlek av 0,3–0,8 kWh/kWp och då batterikapaciteten 

200 kWh är i intervallet då ökningen av egenanvändningen och självförsörjandegraden är 

som störst. Därför väljs 200 kWh, 400 kWh och 600 kWh ut som möjliga 

dimensioneringsalternativ för batterilagret vid bussdepån och därmed kommer 

efterföljande delar av rapporten baseras på och enbart inkludera dessa tre 

batterikapaciteter.  

I Figur 16a presenteras det dagliga elöverskottet för varje dag under ett år och hur det 

varierar över året för de tre utvalda batterikapaciteterna för blysyrabatterilagret. I Figur 

16b presenteras ett varaktighetsdiagram som visar hur elöverskottet är fördelat på antalet 

dagar under ett år. Figur 16a visar att det dagliga elöverskottet minskar ju större 

batterikapaciteten är. Figur 16b visar att den tydligaste skillnaden mellan de tre 

batterikapaciteterna är att det maximala dagliga elöverskottet minskar, medan antalet 

dagar som elöverskottet är lika med noll inte skiljer sig märkbart mellan dem. I Figur 16b 

förtydligas antalet dagar som elöverskottet är lika med noll och figuren visar att skillnaden 

i antalet dagar då elöverskottet är lika med noll mellan fallet med störst respektive minst 

batterikapacitet är nio dagar. 

 

Figur 16: (a) visar dagligt elöverskott för varje dag under ett år och (b) är ett varaktighetsdiagram som visar antal 

dagar det finns ett dagligt elöverskott samt hur stort det är, för de tre blysyrabatterilagren. 

I Figur 17a presenteras det dagliga överskottet för varje dag under ett år och hur det 

varierar över året för de tre valda batterikapaciteterna för litiumjonbatterilagret. I Figur 

17b presenteras ett varaktighetsdiagram som visar hur elöverskottet är fördelat på antalet 

dagar under ett år. Figur 17a visar att det dagliga elöverskottet minskar ju större 

batterikapaciteten är. Figur 17b visar att den tydligaste skillnaden mellan de tre 

batterikapaciteterna är att det maximala dagliga överskottet minskar, medan antalet dagar 

som elöverskottet är lika med noll inte skiljer sig märkbart mellan dem. I Figur 17b 

förtydligas antalet dagar som elöverskottet är lika med noll och figuren visar att skillnaden 

i antalet dagar då elöverskottet är lika med noll mellan fallet med störst respektive minst 

batterikapacitet är åtta dagar. 
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Figur 17: (a) visar dagligt elöverskott för varje dag under ett år och (b) är ett varaktighetsdiagram som visar antal 

dagar det finns ett dagligt elöverskott samt hur stort det är, för de tre litiumjonbatterilagren. 

I Figur 18a presenteras hur in- och utmatningen av el från elnätet förändras med 

respektive utan ett batterilager i systemet och i denna figur presenteras resultatet för ett 

blysyrabatterilager med en batterikapacitet av 600 kWh. De positiva värdena 

representerar när utmatning från elnätet sker, alltså när solelproduktionen inte tillgodoser 

hela elbehovet, och de negativa värdena representerar när inmatning till elnätet sker, alltså 

när solelproduktionen överstiger elbehovet. I Figur 18b presenteras hur elöverskottet 

förändras över året med respektive utan ett blysyrabatterilager med en batterikapacitet av 

600 kWh i systemet. Figur 18 visar att blysyrabatterilagret möjliggör för lagring av 

överskottsel under alla timmar då överskottsproduktion förekommer samt att mängden 

överskottsel som måste levereras till elnätet minskar med ett batterilager i systemet. Dock 

kan batterilagret enbart under ett visst antal timmar ta hand om all överskottsel och under 

de flesta av årets timmar måste en del överskottsel levereras till elnätet. 

 

Figur 18: Resultat för ett blysyrabatterilager med en batterikapacitet av 600 kWh. (a) In- och utmatning från elnätet 

med respektive utan batterilager och (b) elöverskott med respektive utan batterilager. 
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I Figur 19a presenteras hur in- och utmatningen av el från elnätet förändras med 

respektive utan ett batterilager i systemet och i denna figur presenteras resultatet för ett 

litiumjonbatterilager med en batterikapacitet av 600 kWh. De positiva värdena 

representerar när utmatning från elnätet sker, alltså när solelproduktionen inte tillgodoser 

hela elbehovet, och de negativa värdena representerar när inmatning till elnätet sker, alltså 

när solelproduktionen överstiger elbehovet. I Figur 19b presenteras hur elöverskottet 

förändras över året med respektive utan ett litiumjonbatterilager med en batterikapacitet 

av 600 kWh i systemet. Figur 19 visar att litiumjonbatterilagret möjliggör för lagring av 

överskottsel under alla timmar då överskottsproduktion förekommer samt att mängden 

överskottsel som måste levereras till elnätet minskar med ett batterilager i systemet. 

 

Figur 19: Resultat för ett litiumjonbatterilager med en batterikapacitet av 600 kWh. (a) In- och utmatning från elnätet 

med respektive utan batterilager och (b) elöverskott med respektive utan batterilager. 

Figur 19 visar även att litiumjonbatterilagret inte reducerar elöverskottet lika jämnt över 

årets alla timmar som blysyrabatterilagret gör. Detta beror troligtvis på att 

blysyrabatterilagret och litiumjonbatterilagret har olika uppladdningshastigheter, vilket 

leder till att de laddas upp på olika sätt och därmed hanterar överskottsproduktionen olika. 

Sett till det totala elöverskottet över året, som presenteras i sammanställningen av 

resultaten från batterimodellen i Appendix F, kan ett litiumjonbatterilager lagra mer 

överskottsel och möjliggöra att mer solel används inom systemet i jämförelse med ett 

blysyrabatterilager av samma batterikapacitet. 

4.4.4 Jämförelse av blysyra- och litiumjonbatterilagret 

De resultat som presenteras för blysyra- och litiumjonbatterilagret i avsnitten 4.4.1–4.4.3 

visar att det finns både likheter och skillnader mellan de två batteritypernas egenskaper 

och deras funktion i kombination med solcellssystemet och bussdepåns elkonsumtion. 

Som tidigare nämnt används dels egenanvändningen och självförsörjandegraden för att 

avgöra vad som bedöms som en lämplig batterikapacitet. I Tabell 8 presenteras en 

sammanställning av egenanvändningen och självförsörjandegraden för solcellssystemet 
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utan batterilager samt för solcellssystemet med de utvalda dimensioneringsalternativen 

för batterilagret. 

Tabell 8: Egenanvändning och självförsörjandegrad för solcellssystemet utan batterilager och för solcellssystemet 

med de utvalda dimensioneringsalternativen för batterilagret. 

Batterilager Egenanvändning (qSC) Självförsörjandegrad (qS) 

Inget batterilager 92 % 29 % 

Blysyra 200 kWh 93 % 29 % 

Blysyra 400 kWh 94 % 30 % 

Blysyra 600 kWh 94 % 30 % 

Litiumjon 200 kWh 93 % 29 % 

Litiumjon 400 kWh 94 % 30 % 

Litiumjon 600 kWh 95 % 30 % 

Resultaten i Tabell 8 tydliggör hur egenanvändningen och självförsörjandegraden skiljer 

sig mellan de utvalda dimensioneringsalternativen för batterilagret. Resultaten i avsnitten 

4.4.1–4.4.3 visar att både blysyra- och litiumjonbatterilagren kan bidra till att öka 

utnyttjandet av solcellssystemet och att litiumjonbatterilagret vid lägre batterikapaciteter 

än blysyrabatterilagret kan uppnå en egenanvändning av 100 %. De batterikapaciteter 

som bedöms lämpliga för både blysyra- och litiumjonbatterilagret, med avseende på 

egenanvändning, självförsörjandegrad och elöverskott, är samma. Detta påvisar att 

batterityperna, trots att de har olika uppladdningshastighet och därmed olika upp- och 

urladdningsprofil, har liknande inverkan på hur elöverskottet kan tillgodoses inom 

systemet. Hur upp- och urladdningen sker i batterilagret kan illustreras med hjälp av 

förändringen av batterilagrets laddningstillstånd över tid. I Figur 20 presenteras hur 

laddningstillståndet förändras över tid för ett blysyra- respektive litiumjonbatterilager 

med en batterikapacitet av 600 kWh. 

 

Figur 20: Grafer som visar förändringen av (a) blysyrabatterilagrets och (b) litiumjonbatterilagrets laddningstillstånd 

över tid under ett år, för batterilager med en batterikapacitet av 600 kWh. 

Figur 20 visar att litiumjonbatterilagret når sitt maximala laddningstillstånd snabbare än 

blysyrabatterilagret, vilket beror på att litiumjonbatterilagret har en högre 
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uppladdningshastighet än blysyrabatterilagret. I Figur 20 tydliggörs även skillnaden 

mellan de två batterilagrens lägsta laddningstillstånd. Litiumjonbatterilagret har ett lägsta 

laddningstillstånd av 20 % och blysyrabatterilagret har ett lägsta laddningstillstånd av 40 

%, vilket har inverkan på deras förmåga att laddas ur och ge ifrån sig energi. 

Batterilagrens lägsta laddningstillstånd och deras maximala batterikapacitet påverkar 

tillsammans den totala lagringskapaciteten. Ju större differens mellan högsta och lägsta 

laddningstillstånd, desto mer energi kan lagras i batterilagret. Detta är en förklaring till 

varför mängden överskottsel med ett batterilager i systemet skiljer sig för de två 

batterityperna. För batterilager av samma kapacitet reduceras det dagliga elöverskottet 

mer med litiumjonbatterilagret än med blysyrabatterilagret, men antalet dagar som 

elöverskottet är lika med noll är i samma storleksordning och skiljer sig inte avsevärt. Det 

visar att batterilagret oavsett batterityp eller kapacitet kommer stå med outnyttjad 

lagringskapacitet under en större del av året. 

4.4.5 Känslighetsanalys 

För att validera batterimodellen och kontrollera dess riktighet utförs en känslighetsanalys 

genom att variera olika batteriparametrar. Ytterligare ett syfte med känslighetsanalysen 

är att analysera hur olika batteriparametrar påverkar resultaten från batterimodellen och 

därmed även dimensioneringen av batterilagret. Känslighetsanalysen utförs för de utvalda 

dimensioneringsalternativen för batterilagret och den första delen utförs genom att variera 

batteriernas urladdningsdjup och undersöka hur det påverkar egenanvändningen. I alla 

delar av känslighetsanalysen används egenanvändningen som jämförande parameter 

eftersom egenanvändningen används vid bedömning av lämplig batterikapacitet och även 

hänger samman med flera andra utparametrar från batterimodellen. Egenanvändningen 

ger således en indikation på hur alla parametrar påverkas.  

I känslighetsanalysen varieras urladdningsdjupet med ±5 % och ±10 % i jämförelse med 

de referensvärden som används i batterimodellen för blysyra- respektive 

litiumjonbatteriet. I Figur 21a presenteras resultaten av känslighetsanalysen för 

blysyrabatterilagret. Figuren visar att egenanvändningen ökar i takt med att 

urladdningsdjupet ökar, vilket är ett förväntat resultat då ett ökat urladdningsdjup innebär 

att en större andel av batterilagrets totala lagringskapacitet kan nyttjas för lagring. Figur 

21a visar även att den procentuella ökningen av egenanvändningen är större för 

batterikapaciteterna 400 kWh och 600 kWh än för batterikapaciteten 200 kWh. För 400 

kWh och 600 kWh ökar respektive minskar egenanvändningen med ungefär 0,1 

procentenheter för varje ökning respektive minskning av urladdningsdjupet, medan 

egenanvändningen för 200 kWh ändras med ungefär 0,05 procentenheter för varje 

ändring av urladdningsdjupet. Detta indikerar att de större batterikapaciteterna påverkas 

aningen mer av ett förändrat urladdningsdjup. 
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Figur 21: Resultat av känslighetsanalys som visar hur egenanvändningen påverkas av ett ökat respektive minskat 

urladdningsdjup. (a) visar resultatet för blysyrabatterilagren där referensvärdet är DOD=60 % och (b) visar resultatet 

för litiumjonbatterilagren där referensvärdet är DOD=80%. 

I Figur 21b presenteras resultaten av känslighetsanalysen för litiumjonbatterilagret. 

Figuren visar att egenanvändningen ökar i takt med att urladdningsdjupet ökar, vilket 

precis som för blysyrabatterilagret är ett förväntat resultat då ett ökat urladdningsdjup 

innebär att en större andel av batterilagrets totala lagringskapacitet kan nyttjas för lagring. 

Figur 21b visar även att den procentuella ökningen av egenanvändningen är större för 

batterikapaciteterna 400 kWh och 600 kWh än för 200 kWh. För 400 kWh och 600 kWh 

ökar respektive minskar egenanvändningen med ungefär 0,18 procentenheter för varje 

ökning respektive minskning av urladdningsdjupet, medan egenanvändningen för 200 

kWh ändras med ungefär 0,07 procentenheter för varje ändring av urladdningsdjupet. 

Detta indikerar att de större batterikapaciteterna påverkas aningen mer av ett förändrat 

urladdningsdjup. Sammantaget visar den första delen av känslighetsanalysen att ett ökat 

urladdningsdjup medför en ökad egenanvändning och ett minskat urladdningsdjup 

medför en minskad egenanvändning. Dock visar resultaten även att en förändring av 

urladdningsdjupet med ±5 % respektive ±10 % i detta fall har en relativt liten påverkan 

på egenanvändningen. 

I känslighetsanalysen undersöks även hur en ökad respektive minskad självurladdning 

påverkar egenanvändningen. I batterimodellen är självurladdningen satt till 5 % per 

månad för blysyrabatterier och 2 % per månad för litiumjonbatterier. I 

känslighetsanalysen varieras självurladdningen med ±1 % per månad för båda 

batterityperna. Resultaten för blysyrabatterilagren visar att när självurladdningen ökar till 

6 % respektive minskar till 4 % ökar respektive minskar egenanvändningen med ungefär 

0,01 procentenheter. Resultaten för litiumjonbatterilagren visar att när självurladdningen 

ökar till 3 % respektive minskar till 1 % ökar respektive minskar egenanvändningen med 

ungefär 0,001 procentenheter. Resultaten är identiska för alla batterilager av samma 

batterityp, oavsett batterikapacitet, och visar att en förändring av självurladdningen med 

±1 % per månad har en försumbar påverkan på egenanvändningen för båda batterityperna. 

Sammantaget visar resultaten av känslighetsanalysen att batteriernas urladdningsdjup och 

självurladdning påverkar resultaten från batterimodellen, men i olika omfattning. 
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Resultaten av känslighetsanalysen anses rimliga och förväntade vilket stärker 

batterimodellens riktighet. Det är dock viktigt att vid användning av resultaten från denna 

batterimodell vara medveten om de antaganden som gjorts, de inparametrar som används 

samt vilka möjliga påverkande faktorer som exkluderats ur modellen. Detta är viktigt 

eftersom batterier och batterimodellering är komplext och denna batterimodell inte utgör 

en allmängiltig batterimodell. Särskilda batteriegenskaper, omgivande förutsättningar 

samt användningsområdet för ett batterilager kan skilja sig märkbart mellan olika fall. 

Därför bör batterimodellen och dess resultat tillämpas och analyseras med de gjorda 

antagandena, tillämpade metoderna och omgivande förutsättningarna i åtanke. 

4.5 Ekonomiska fallstudier 

4.5.1 Fall 1: Solcellssystem utan batterilager 

I fall 1 analyseras solcellssystemet, med en installerad effekt av 715 kWp, utan ett 

batterilager. För ett solcellssystem utan batterilager innebär det att all överskottsel som 

inte kan förbrukas direkt inom systemet måste levereras till elnätet och således säljas. För 

bussdepån innebär det att inga kostnader för ett batterilager tillkommer och inga 

besparingar görs genom att undvika att köpa el från elnätet, men däremot erhålls en intäkt 

för den överskottsel som säljs. Den totala årliga överskottsproduktionen, som presenteras 

i avsnitt 4.3.2, är ungefär 73 kWh. Detta motsvarar en total årlig intäkt av 30 410 SEK 

exklusive moms. Eftersom bussdepån kommer ha ett solcellssystem med en installerad 

effekt högre än 50 kW och förbrukar mer än 60 MWh el per år är de en kvotpliktig aktör 

enligt elcertifikatsystemet och måste därmed betala en elcertifikatavgift för den del av 

den egenproducerade elen som de själva förbrukar. Den besparing som görs och den 

elcertifikatavgift som måste betalas för den egenproducerade elen som förbrukas inom 

bussdepån oavsett om ett batterilager installeras eller inte exkluderas dock ur de 

ekonomiska fallstudierna. Förklaringen till det är att detta arbete enbart undersöker hur 

överskottsproduktionen av solel kan påverka ekonomin, med respektive utan ett 

batterilager i systemet, och inte hur all egenproducerad solel påverkar bussdepån ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Eftersom solcellssystemet har en installerad effekt högre än 255 

kWp innebär det att besparingen som görs minskar på grund av att en energiskatt på 29,5 

öre/kWh måste betalas, för varje förbrukad kWh egenproducerad solel.  

Eftersom den totala årliga momspliktiga försäljningen överstiger 30 000 SEK måste 

moms på 25 % betalas för den ersättning som erhålls. Det innebär att den totala intäkten 

per år, efter betalning av moms, är 22 807 SEK. För att jämföra intäkten i fall 1 med 

besparingen och intäkten som erhålls i de olika varianterna av fall 2 under batterilagrens 

hela livslängd, beräknas även intäkten med hänsyn till batterilagrens livslängd. Eftersom 

blysyrabatterilagret har en livslängd av 5 år och litiumjonbatterilagret har en livslängd av 

12 år multipliceras den totala intäkten per år med fem respektive tolv. Det antas att 

intäkten är densamma under alla år och att moms därmed alltid måste betalas. Den totala 

intäkten, efter betalning av moms, är 22 807 SEK efter ett år, 114 035 SEK efter fem år 

och 273 684 SEK efter tolv år. 
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4.5.2 Fall 2: Solcellssystem med batterilager 

I fall 2 analyseras solcellssystemet, med en installerad effekt av 715 kWp, i kombination 

med olika batterilager, baserat på de utvalda dimensioneringsalternativen. Fall 2 består 

därmed av sex stycken ekonomiska fallstudier. För de sex olika fallen beräknas den 

besparing och intäkt som erhålls per år samt den besparing och intäkt som erhålls under 

batterilagrens totala livslängd. För de olika fallen beräknas även den elcertifikatavgift 

som måste betalas för den egenanvända solelen, med hänsyn till de olika kvotnivåerna. 

Besparingen subtraheras med elcertifikatavgiften för att bestämma den slutgiltiga 

besparing som kan göras efter betalning av elcertifikatavgiften. Besparingen och intäkten 

summeras och summan jämförs sedan med intäkten i fall 1, eftersom summan av 

besparingen och intäkten utgör det totala positiva ekonomiska resultatet i fallen med 

batterilager. För de sex olika fallen beräknas även den totala batterikostnaden samt 

annuiteten, vilket motsvarar kostnaden per år om batterikostnaden fördelas på 

batterilagrets totala livslängd. I Figur 22 presenteras några utvalda resultat från de 

ekonomiska fallstudierna. För att ta del av samtliga resultat från de ekonomiska 

fallstudierna hänvisas till Appendix G där en sammanställning av samtliga resultat 

presenteras. Figur 22a visar hur både intäkten per år och besparingen per år varierar 

beroende av batterikapacitet och batterityp. Figur 22b visar hur både den totala 

batterikostnaden och annuiteten varierar beroende av batterikapacitet och batterityp. 

 

Figur 22: Utvalda resultat från de ekonomiska fallstudierna. (a) visar intäkten och besparingen per år och (b) visar 

den totala batterikostnaden och annuiteten, för de sex utvalda dimensioneringsalternativen. 

Resultaten i Figur 22a visar att besparingen ökar och intäkten minskar i takt med att 

batterikapaciteten ökar för både blysyra- och litiumjonbatterilagret. Detta resultat 

förklaras av att egenanvändningen ökar för de större batterikapaciteterna, vilket får till 

följd att besparingen som görs genom att undvika att köpa el från elnätet ökar. Eftersom 

egenanvändningen ökar minskar mängden el som säljs till elnätet, vilket i sin tur innebär 

att intäkten minskar. Figur 22a visar även att besparingen är större för 

litiumjonbatterilager än för blysyrabatterilager av samma batterikapacitet och att intäkten 

är större för blysyrabatterilager än för litiumjonbatterilager av samma batterikapacitet. 

Detta beror på att mängden egenanvänd solel är större för litiumjonbatterilagren och 

mängden såld solel är större för blysyrabatterilagren. Det förklaras i sin tur av resultaten 
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i avsnitt 4.4.2 som visar att egenanvändningen är högre för litiumjonbatterilagren än för 

blysyrabatterilagren i samtliga testade fall. När besparing och intäkt summeras är dock 

värdet högre för samtliga litiumjonbatterilager i jämförelse med blysyrabatterilager av 

samma batterikapacitet, vilket tydliggörs av sammanställningen i Appendix G. Resultaten 

av beräkningarna av batterilagrens totala batterikostnad, som presenteras i Figur 22b, 

visar att litiumjonbatterilagren är betydligt dyrare än blysyrabatterilagren. För batterilager 

av samma batterikapacitet är litiumjonbatterilagren ungefär fyra gånger så dyra som 

blysyrabatterilagren. Om däremot batterilagrens annuiteter jämförs är skillnaden mellan 

batterityperna inte lika stor, utan då är litiumjonbatterilagren istället ungefär dubbelt så 

dyra som blysyrabatterilagren. Detta beror på att batterilagren har olika livslängd och det 

visar att en jämförelse av annuiteterna ger en rättvisare bild av batterilagrens kostnad. 

För att jämföra de ekonomiska resultaten av de olika varianterna av fallstudie 2 skapas en 

illustration som visar hur de olika resultaten förhåller sig till varandra. Denna illustration 

visas i Figur 23 och illustrerar hur de ekonomiska resultaten för de utvalda 

dimensioneringsalternativen förhåller sig till varandra, med avseende på olika parametrar. 

De numeriska värden som utgör underlag till Figur 23 presenteras i sammanställningen 

av resultaten av de ekonomiska fallstudierna i Appendix G. För varje horisontell rad i 

Figur 23 jämförs värdet av den parameter som presenteras i första kolumnen för de olika 

dimensioneringsalternativen och därför bör varje horisontell rad studeras separat. 

Färgskalan symboliserar vilket värde de olika parametrarna har: svart anger det högsta 

värdet och vitt anger det lägsta värdet. För de värden som befinner sig mellan det högsta 

och lägsta värdet anger färgskalan var i intervallet de befinner sig. 

 

Figur 23: Illustration som visar en jämförelse mellan de ekonomiska resultaten för de utvalda 

dimensioneringsalternativen för batterilagret. För varje horisontell rad jämförs värdet av den parameter som 

presenteras i första kolumnen för de olika batterilagren. Färgskalan symboliserar vilket värde de olika parametrarna 

har: svart anger det högsta värdet och vitt anger det lägsta värdet. 

Figur 23 visar att värdet av den egenanvända solelen per år, alltså besparingen per år, ökar 

successivt med batterikapaciteten för respektive batterityp. Figuren visar även att värdet 

av den sålda solelen per år, alltså intäkten per år, är högst för blysyrabatterilagret med en 

batterikapacitet av 200 kWh och lägst för litiumjonbatterilagret med en batterikapacitet 

av 600 kWh. Detta resultat hänger samman med att egenanvändningen är lägst för 

blysyrabatterilagret med en kapacitet av 200 kWh och högst för litiumjonbatterilagret 

med en kapacitet av 600 kWh. Figuren tydliggör även att den totala besparingen och 

intäkten är som högst för litiumjonbatterilagren medan batterikostnaden är som lägst för 
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blysyrabatterilagren. Dock visar annuiteten att skillnaden mellan kostnaderna för blysyra- 

och litiumjonbatterilagren minskar när hänsyn tas till batterilagrens livslängd. 

4.5.3 Jämförelse av fall 1 och 2 

För att jämföra de ekonomiska resultaten av fall 1 med de ekonomiska resultaten av de 

olika varianterna av fall 2 ställs den totala intäkten för ett solcellssystem utan batterilager 

i relation till den totala besparingen och intäkten för ett solcellssystem med batterilager. 

Dessa jämförelser genomförs med hänsyn till batterilagrens livslängd, vilket innebär att 

den besparing och intäkt som kan erhållas med ett blysyrabatterilager som har en 

livslängd av fem år jämförs med den intäkt som kan erhållas med ett solcellssystem utan 

batterilager under fem år. Utöver den totala intäkten och besparingen utvärderas även det 

ekonomiska resultatet per år och det ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds 

slut. I Figur 24 presenteras resultaten av jämförelserna av fall 1 och fall 2 och för att ta 

del av de numeriska värdena som utgör underlag till Figur 24 hänvisas till Appendix H 

där samtliga resultat presenteras. I Figur 24a visas den totala besparing och intäkt som 

kan erhållas med ett batterilager, under batterilagrets livslängd, samt den totala intäkt som 

kan erhållas utan ett batterilager, under batterilagrets livslängd. I Figur 24b visas det 

ekonomiska resultatet per år samt det ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds 

slut för alla de utvalda dimensioneringsalternativen för batterilagret. 

 

Figur 24: Ekonomisk jämförelse av fall 1 och fall 2. (a) visar total besparing + intäkt med batterilager och total intäkt 

utan batterilager, båda med hänsyn till batterilagrens livslängd. (b) visar det ekonomiska resultatet per år och det 

ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds slut, med hänsyn till batterilagrens annuitet och totala kostnad. 

Figur 24a visar att den totala besparing och intäkt som kan erhållas från ett system med 

batterilager är större än den totala intäkt som kan erhållas från ett system utan batterilager, 

för alla de utvalda dimensioneringsalternativen. Resultaten visar även att den totala 

besparing och intäkt som kan erhållas under batterilagrens livslängd är mer än dubbelt så 

stor för samtliga litiumjonbatterilager i jämförelse med blysyrabatterilagren. Detta beror 

delvis på att litiumjonbatterilagren har mer än dubbelt så lång livslängd som 

blysyrabatterilagren. Det ekonomiska resultatet per år och det ekonomiska resultatet vid 

batterilagrens livslängds slut, som presenteras i Figur 24b, visar dock att de kostnader 

som batterilagren medför är större än de intäkter och besparingar som de kan förse 
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systemet med, eftersom det ekonomiska resultatet är negativt för samtliga fall. Detta 

påvisar att den ekonomiska nytta som batterilagren förser systemet med elimineras på 

grund av de höga investeringskostnader som batterilagren medför. Att den totala 

besparingen och intäkten per år är större för samtliga system med batterilager i jämförelse 

med systemen utan batterilager visar dock att värdet av den egenproducerade solelen ökar 

med ett batterilager i systemet. Eftersom batterilagren medför att egenanvändningen ökar 

indikerar det således att en ökad egenanvändning bidrar till att öka värdet av den 

egenproducerade solelen. 

4.5.4 Känslighetsanalys 

I de ekonomiska fallstudierna undersöks de utvalda dimensioneringsalternativen ur ett 

ekonomiskt perspektiv med avseende på den totala batterikostnaden och värdet av den 

egenproducerade solelen. Resultaten av de ekonomiska fallstudierna beror därmed både 

på vilket pris batterilagren antas ha och vilket köp- respektive säljpris för el som råder på 

elmarknaden. För att undersöka hur resultaten påverkas av att dessa parametrar förändras 

och för att validera resultaten genomförs två känslighetsanalyser. I känslighetsanalyserna 

undersöks hur de ekonomiska resultaten påverkas av ett förändrat elpris och av en 

förändrad batterikostnad. I de ekonomiska fallstudierna antas elpriset vara samma under 

alla år och därmed används det beräknade årsmedelvärdet för år 2016 i samtliga 

beräkningar. I känslighetsanalysen antas elpriset däremot öka med 2 % per år, baserat på 

det framtidsscenario som presenteras i avsnitt 2.3. Denna känslighetsanalys genomförs 

för att undersöka hur besparingen och intäkten, som kan erhållas med ett batterilager i 

systemet, påverkas av ett ökat elpris. I känslighetsanalysen jämförs därför resultaten för 

grundscenariot, som presenteras i avsnitt 4.5.2 och 4.5.3, med resultaten för ett scenario 

där elpriset ökar med 2 % per år och som kallas för scenario hög. I Figur 25 presenteras 

både resultaten av känslighetsanalysen och resultaten för grundscenariot. 

 

Figur 25: Resultat av känslighetsanalys som visar hur besparingen och intäkten påverkas av ett ökat elpris. 

Grundscenariot jämförs med scenario hög som innebär ett ökat elpris. (a) visar den totala besparingen + intäkten och 

(b) visar den totala intäkten och den totala besparingen separat. 

Resultaten i Figur 25a visar att en ökning av elpriset leder till en större besparing och 

intäkt, men i jämförelse med grundscenariot är ökningen av besparingen och intäkten inte 
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avsevärt stor. Resultaten visar även att besparingen och intäkten ökar mer för 

litiumjonbatterilagren än för blysyrabatterilagren. Det kan förklaras av att den totala 

besparingen och intäkten i grundscenariot är högre för litiumjonbatterilagren än för 

blysyrabatterilagren, vilket i sin tur medför att det ökade elpriset får större ekonomisk 

inverkan på litiumjonbatterilagren. I Figur 25b visas hur intäkten respektive besparingen 

påverkas av ett ökat elpris och figuren visar att besparingen ökar mer för det större 

litiumjonbatterilagret medan intäkten ökar mer för det mindre litiumjonbatterilagret. 

Detta förklaras av att mängden egenanvänd el är större för det större litiumjonbatterilagret 

och mängden såld el är större för det mindre litiumjonbatterilagret.  

Batteriprisutvecklingen tyder på att kostnaden för batterilager kommer fortsätta att 

minska i framtiden. För att undersöka hur de ekonomiska resultaten påverkas av en lägre 

batterikostnad genomförs en känslighetsanalys där batterikostnaden minskas med 10 % 

respektive 20 % i jämförelse med batterikostnaden som används i de ekonomiska 

fallstudierna. Denna känslighetsanalys genomförs även för att ta reda på om en 

kostnadsminskning av 10 % eller 20 % är tillräcklig för att erhålla ett positivt ekonomiskt 

resultat. I Figur 26 presenteras både resultaten av känslighetsanalysen då batterikostnaden 

minskar med 10 % respektive 20 % och resultaten för grundscenariot. 

 

Figur 26: Resultat av känslighetsanalys som visar hur det ekonomiska resultatet påverkas av en minskad 

batterikostnad. Figuren visar resultaten för grundscenariot och två scenarion då batterikostnaden minskar med 10 % 

respektive 20 %. (a) visar den totala batterikostnaden och annuiteten och (b) visar det ekonomiska resultatet per år 

och det ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds slut. 

Resultaten i Figur 26 visar att den minskade batterikostnaden förbättrar det ekonomiska 

resultatet, men den totala batterikostnaden är fortfarande hög för både blysyra- och 

litiumjonbatterilagren. Figur 26b visar att både det ekonomiska resultatet per år och det 

ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds slut fortfarande är negativt. Resultaten 

i Figur 26a visar att både batterikostnaden och annuiteten minskar mer för de större än 

för de mindre batterilagren för både blysyra- och litiumjonbatterilagret. Det faktum att 

den ekonomiska nytta som batterilagren förser systemet med är betydligt lägre än den 

kostnad som batterilagren medför gör att det ekonomiska resultatet blir negativt trots en 

minskad batterikostnad. 



59 
 

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras arbetets resultat och förslag på rekommenderade 

vidare studier inom området ges. Kapitlet består av fyra avsnitt och först analyseras 

solcellssystemets uppbyggnad och dess elproduktion. I det andra avsnittet diskuteras 

batterimodellen och dimensioneringen av batterilagret och därefter, i det tredje avsnittet, 

analyseras de utvalda dimensioneringsalternativen ur ett tekniskt och ekonomiskt 

perspektiv. Slutligen presenteras några förslag på rekommenderade vidare studier. 

5.1 Solcellssystemet och dess elproduktion 

För dimensionering av solcellssystemet skapades två alternativ, baserat på existerande 

teori och de givna förutsättningarna, för att undersöka hur olika val kring utformningen 

av solcellssystemet påverkar den potentiella solelproduktionen. Det faktum att 

bussrampernas tak är platta försvårar en placering av modulerna med en lutning av 42°, 

som är den lutningsvinkel som generellt genererar högst elproduktion för ett 

solcellssystem i Uppsala. Detta beror på att en lutning av 42° innebär att ett mycket stort 

avstånd krävs mellan modulerna för att de inte ska skugga varandra. För att minska de 

negativa effekterna från intern skuggning och för att det inte skulle krävas ett så stort 

avstånd mellan de lutade modulerna ansågs en lägre lutningsvinkel mer lämplig. För båda 

alternativen eftersträvades att dimensionera ett solcellssystem med en så hög installerad 

effekt som möjligt. Resultaten av dimensioneringen av de två alternativen visar att en 

betydligt högre installerad effekt kan uppnås genom att placera modulerna horisontellt på 

taken. Den totala installerade effekten för alternativet då modulerna placeras lutade i rader 

på taken utgör 22 % av den totala installerade effekten för alternativet då modulerna är 

placerade horisontellt. Det visar att det stora avstånd som krävs mellan de lutade 

modulerna, för att undvika intern skuggning, har stor inverkan på den totala installerade 

effekten och därmed även på den potentiella solelproduktionen.  

Den högre installerade effekten medför i detta fall att den potentiella solelproduktionen 

är betydligt större för alternativ 1. Eftersom alternativ 2 varken tillgodoser en betydande 

del av fastighetselbehovet eller levererar en maximal effekt i samma storleksordning som 

det maximala effektbehovet och inte heller genererar överskottsproduktion anses det inte 

vara ett lämpligt alternativ vid val av uppbyggnad av solcellssystemet. Alternativ 1 

genererar betydligt mer el samt även överskottsproduktion vid vissa tidpunkter och anses 

därför vara ett mer lämpligt alternativ vid val av uppbyggnad av solcellssystemet. Detta 

resultat påvisar tydligt hur de givna förutsättningarna vid bussdepån påverkar hur ett 

lämpligt solcellssystem bör dimensioneras. Om förutsättningarna hade varit annorlunda, 

exempelvis lutade tak i ett specifikt väderstreck eller om det hade funnits intresse för 

fasadmonterade solcellsmoduler, hade troligtvis ett annat dimensioneringsalternativ varit 

mer lämpligt. De två alternativen för uppbyggnad av solcellssystemet tydliggör 

solcellssystems flexibilitet och resultaten av dem påvisar betydelsen av att, vid 

dimensionering av ett solcellssystem, anpassa systemet efter de givna förutsättningarna.   
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Vid jämförelse av bussdepåns elkonsumtionsprofil och solcellssystemets 

elproduktionsprofil tydliggörs att elkonsumtionen och elproduktionen överensstämmer 

väl med varandra under vardagarna, då normal verksamhet inom bussdepån förekommer. 

Både bussdepåns elkonsumtion och solcellssystemets elproduktion ökar på förmiddagen, 

når sin topp mitt på dagen och avtar sedan under eftermiddagen. Under helger är 

elkonsumtionsprofilen däremot annorlunda och överensstämmer inte lika väl med 

elproduktionsprofilen som under vardagarna. Elbehovet är lägre under helgdagarna än 

under vardagarna och ligger på en konstant nivå, vilket medför att solelproduktionen 

överstiger elkonsumtionen och att det därför är under helgerna som all 

överskottsproduktion av el förekommer. Överskottsproduktionen når således sin topp mitt 

på dagen varje helgdag och det är dessa överskottsproduktionstoppar som syns i Figur 11, 

som visar det dagliga elöverskottet under årets alla dagar. Det faktum att 

elkonsumtionsprofilen och elproduktionsprofilen överlag överensstämmer väl förklarar 

den höga andelen direkt konsumerad solel och den höga direkta egenanvändningen av 92 

%, vilket tydliggör att egenanvändningen är relativt hög redan utan ett batterilager i 

systemet. Att elkonsumtionen och elproduktionen överensstämmer väl är en 

omständighet som inte starkt motiverar implementering av energilagring, eftersom 

huvudsyftet med energilagring i detta fall är att kunna lagra el när elkonsumtionen och 

elproduktionen inte överensstämmer. 

5.2 Batterimodellen och dimensionering av batterilagret 

Det finns inga allmängiltiga metoder eller riktlinjer för dimensionering av batterilager, 

utan det beror på en mängd olika faktorer och varierar från fall till fall. Därför har en egen 

batterimodell utvecklats i detta arbete, som utgår från solcellssystemets elproduktion, 

bussdepåns elkonsumtion och differensen mellan dem. Batterimodellen utför beräkningar 

och simulerar ett specifikt batterilagers funktion i kombination med resten av systemet. 

Resultaten från batterimodellen används för att avgöra vad som, ur ett tekniskt perspektiv, 

bedöms som en lämplig batterikapacitet för batterilagret vid bussdepån. I denna 

batterimodell är batterikapaciteten en inparameter som kan varieras, medan batterilagrets 

uteffekt är en parameter som inte regleras i modellen utan är en utparameter som styrs av 

urladdningshastigheten, det momentana effektbehovet och batteriets laddningstillstånd. 

Om även uteffekten hade varit en parameter som begränsats och bestämts i förhand av 

användaren hade resultatet troligtvis förändrats. En låg lägsta nivå på uteffekten hade 

exempelvis fått till följd att batterilagret inte hade kunnat leverera en hög uteffekt och 

urladdningen hade därför begränsats. 

De valda batteriteknikerna skiljer sig åt med avseende på flera egenskaper och de två 

parametrar som bedöms ha störst påverkan på resultaten från batterimodellen och som 

även gör att de två definierade batterityperna skiljer sig åt är urladdningsdjup och 

uppladdningshastighet. Urladdningsdjupet har märkbar inverkan på hur stor mängd 

energi som batterilagren kan lagra och ladda ur och har således betydelse för mängden 

överskottsel som kan användas inom systemet med hjälp av batterilagret. Det faktum att 

litiumjonbatterier generellt har högre urladdningsdjup än blysyrabatterier gör detta till en 
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fördelaktig egenskap hos litiumjonbatterierna. Skillnaden i uppladdningshastighet mellan 

de två batterityperna gör att uppladdningen sker olika snabbt. Uppladdningen av 

litiumjonbatterierna är inte begränsad och kontrollerad på samma sätt som uppladdningen 

av blysyrabatterierna, vilket är en anledning till varför litiumjonbatterierna snabbt laddas 

upp när överskottsproduktion förekommer. Blysyrabatterierna laddas upp med en 

jämnare och lägre uppladdningshastighet under en längre tid medan litiumjonbatterierna 

laddas upp snabbare och därför snabbare når sitt maximala laddningstillstånd. Detta får 

till följd att blysyrabatterilagret reducerar elöverskottet relativt jämnt under årets alla 

timmar medan litiumjonbatterilagret åstadkommer en större elöverskottsminskning under 

ett visst antal timmar under året. Det tyder på att elöverskottet förändras olika, sett över 

tid, beroende på vilken batterityp som väljs, vilket får till följd att olika batterityper kan 

anses mer lämpliga beroende på vilken förändring av elöverskottet som är önskvärd. En 

annan parameter som också har inverkan på resultaten från batterimodellen, för båda 

batterityperna, är batterikapaciteten. Batterikapaciteten har betydelse för vilken inverkan 

batterilagret har på systemet och för alla de testade batterikapaciteterna gäller att 

egenanvändningen ökar i takt med att batterikapaciteten ökar. Dock visar resultaten att 

ökningen av egenanvändningen avtar vid en viss batterikapacitet, vilket indikerar att 

värdet av den extra tillagda lagringskapaciteten minskar. Därför anses de batterilager som 

har en batterikapacitet större än den batterikapacitet där ökningen avtar inte vara lämpliga. 

Eftersom egenskaperna för de två batterityperna som definieras i batterimodellen baseras 

på medelvärden av data från tidigare genomförda studier anses batterityperna representera 

en genomsnittlig typ av blysyra- respektive litiumjonbatteri. I simuleringarna i 

batterimodellen tas hänsyn till batteriernas urladdningsdjup, verkningsgrad, energitäthet, 

specifika energi, självurladdning och upp- respektive urladdningshastighet. Några 

parametrar som inte inkluderas i simuleringarna i batterimodellen är påverkan från 

omgivningstemperatur och degradering av batterierna över tid. Dessa två parametrar, 

samt effektuttag och urladdningsdjup, är exempel på omgivande faktorer och parametrar 

som kan påverka ett batteris prestanda, förkorta dess livslängd och leda till att den 

användbara lagringskapaciteten minskar. Eftersom modelleringen av batterilager i detta 

arbete exkluderar flera av dessa möjliga påverkande faktorer anses batterimodellen vara 

en förenkling av hur ett verkligt system skulle kunna fungera. Därför bör resultaten från 

batterimodellen ses som en fingervisning för hur blysyra- respektive litiumjonbatterilager 

av olika batterikapacitet skulle fungera i kombination med ett solcellssystem i ett verkligt 

fall. Känslighetsanalyserna av batterimodellen ger dock förväntade resultat för hur ett 

förändrat urladdningsdjup och en förändrad självurladdning skulle påverka resultaten och 

stärker därmed batterimodellens riktighet. Batterimodellen skulle å andra sidan kunna 

utvecklas och förbättras genom att inkludera sådana parametrar som exkluderas i den 

befintliga modellen. Den skulle exempelvis kunna vidareutvecklas genom att inkludera 

funktioner som modellerar batteriernas degradering över tid, påverkan från 

omgivningstemperatur eller hur batteriernas livslängd påverkas av urladdningsdjup och 

effektuttag. Batterimodellen skulle även kunna utvecklas genom att implementera en mer 

avancerad funktion som styr batteriets upp- och urladdning och kontrollerar laddningen 

på ett sätt som är önskvärt ur användarens perspektiv. Exempelvis skulle en begränsning 
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på maximal levererad uteffekt kunna implementeras för att styra batteriets urladdning. 

Det bör påpekas att resultatet av detta arbete inte inkluderar några specifika riktlinjer för 

dimensionering av batterilager, men det visar metoder som kan tillämpas för att 

dimensionera batterilager och analysera deras funktion i kombination med solcellssystem. 

5.3 Teknisk och ekonomisk analys 

Resultaten från simuleringarna i batterimodellen i MATLAB visar att både blysyra- och 

litiumjonbatterilagret, oavsett batterikapacitet, bidrar till att öka egenanvändningen och 

självförsörjandegraden, dock med en låg procentuell ökning för varje stegvis ökning av 

batterikapaciteten. Ökningen av egenanvändningen och självförsörjandegraden är störst 

för batterilager med en batteristorlek per installerad effekt solceller av 0,1–0,8 kWh/kWp 

och de utvalda dimensioneringsalternativen har en storlek av 0,3–0,8 kWh/kWp, vilket är 

i ungefär samma storleksordning som intervallet 0,5–1,0 kWh/kWp som använts i flera 

tidigare studier. Att ökningen i detta fall även är stor för batterilager med en batteristorlek 

av 0,1 kWh/kWp visar att mindre batterilager kan bidra med nytta till systemet vid 

bussdepån. Resultaten visar även att det krävs stora batterikapaciteter för att uppnå en 

egenanvändning av 100 %, vilket påvisar svårigheterna att se till att all egenproducerad 

solel förbrukas inom bussdepån. Det faktum att det krävs stora batterikapaciteter för att 

all egenproducerad solel ska kunna förbrukas inom bussdepån beror i detta fall på att 

överskottsproduktionen av el är koncentrerad till ett specifikt tidsintervall. Som tidigare 

nämnt, förekommer all överskottsproduktion under helgdagarna då elkonsumtionen är 

som lägst, vilket medför att den mängd överskottsel som ska kunna hanteras av ett 

batterilager är mycket stor. Detta betyder att solcellssystemets elproduktionsprofil och 

bussdepåns elkonsumtionsprofil tillsammans har stor betydelse för resultaten från 

batterimodellen och i bedömningen av vad som anses vara en lämplig batterikapacitet. 

Hur väl elproduktionen överensstämmer med elkonsumtionen har därmed stor relevans 

för att kunna motivera om installation av ett batterilager anses fördelaktigt eller inte. Om 

överskottsproduktionen hade varit mer oregelbunden och utspridd och om elproduktionen 

och elkonsumtionen inte hade överensstämt lika väl hade resultatet troligtvis blivit 

annorlunda. Det faktum att egenanvändningen inom bussdepån är hög även utan ett 

batterilager i systemet och att all överskottsproduktion är svår att hantera om inte ett 

batterilager med mycket hög batterikapacitet installeras talar för att det är svårt att 

motivera nyttan med ett batterilager i detta system. 

Resultaten av de ekonomiska fallstudierna visar att det generellt är lönsamt att öka 

egenanvändningen av egenproducerad solel, eftersom kostnaden för att köpa el från 

elnätet är ungefär dubbelt så stor som intäkten för att sälja egenproducerad solel. De 

ekonomiska fallstudierna visar dock även att kostnaden är hög för både blysyra- och 

litiumjonbatterilagren och den totala batterikostnaden är högre än den intäkt och 

besparing som batterilagren kan förse systemet med. Å andra sidan är den totala 

besparingen och intäkten högre för samtliga system med batterilager än för ett system 

utan batterilager, både per år och sett till batterilagrens totala livslängd. Detta tydliggör 

att det är kostnaden för själva batterilagret som medför att det ekonomiska resultatet blir 
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negativt. Batterikostnaden beror både på batterilagrets batterikapacitet och den maximala 

uteffekt som batterilagret förväntas kunna leverera. Eftersom den maximala uteffekten 

inte regleras i batterimodellen styrs den istället av det momentana effektbehovet inom 

bussdepån, batteriets laddningstillstånd och urladdningshastigheten. Eftersom kostnaden 

per kW är högre än kostnaden per kWh för båda batterityperna har den kostnaden stor 

betydelse för den totala batterikostnaden. Därmed skulle en begränsning av uteffekten 

kunna ha stor inverkan på den totala batterikostnaden. Ytterligare en aspekt som inte 

inkluderas, som skulle kunna ha inverkan på det ekonomiska resultatet, är det faktum att 

batterilager även kan ha ett ekonomiskt värde efter att de uppnått sin förväntade livslängd. 

Om det hade antagits att batterilagren har ett andrahandsvärde och kan återanvändas i 

andra applikationer skulle det ekonomiska resultatet kunna ha blivit annorlunda. 

De nuvarande förutsättningarna för solenergi på dagens elmarknad är främst fördelaktiga 

för privatpersoner och mindre solcellssystem och inte för kommersiella eller industriella 

fastigheter med större solcellssystem, så som bussdepån. Att solcellssystemet vid 

bussdepån utifrån detta arbetes resultat kommer ha en installerad effekt av 715 kWp 

medför att de är kvotpliktiga att betala en elcertifikatavgift, måste betala energiskatt för 

den egenanvända egenproducerade solelen, inte erhåller någon skattereduktion för sin 

egenproducerade solel och får en lägre energiersättning än andra aktörer. Detta har 

betydande inverkan på den besparing som kan göras genom att undvika att köpa el från 

elnätet och istället använda egenproducerad solel, eftersom det tillkommer flera avgifter 

vid användning av egenproducerad solel. Det tydliggör att regelverken och stödsystemen 

för solenergi är utformade för att främst främja mindre solcellssystem och privatpersoner.  

Det faktum att marknaden och regelverken är uppbyggda utifrån ett energisystem med 

centraliserad produktion och att distribuerad egenproduktion av el är en relativt ny 

företeelse är en förklaring till varför det inte existerar stödsystem eller liknande som 

inkluderar denna typ av solcellssystem. Detta eftersom distribuerad egenproduktion av el 

ställer nya krav på både elnätet och elmarknadsstrukturen och att anpassa och ställa om 

energisystemet utefter sådana krav tar tid. Elnätet är ett komplext system som inkluderar 

både flera olika aktörer samt tekniska och ekonomiska aspekter, vilket innebär att hänsyn 

måste tas till flera olika faktorer vid förändringar av hur elmarknaden och elnätet ska 

fungera. Ytterligare en viktig aspekt är att elnätet är ett system som alltid förväntas 

fungera och inkoppling av nya komponenter och produktionsenheter bör således alltid 

göras utan att störa eller påverka det befintliga systemet på ett negativt sätt. Energilagring 

i allmänhet är även det en relativt ny företeelse som potentiellt kan förse energisystemet 

med flera nyttor. Batterilager i kombination med solcellssystem är ett exempel på ett 

användningsområde för energilagring. Ett hinder för integreringen av batterilager i 

energisystemet och i kombination med solcellssystem är batterilagers höga kostnader och, 

som Energimarknadsinspektionen påpekar, bristen på ekonomiska ersättningssystem för 

de nyttor som batterilager kan förse energisystemet med. Om batterilager och 

energilagring i allmänhet ska bli en integrerad del av energisektorn krävs troligtvis fortsatt 

kostnadsminskning på batterilager och satsningar på förändringar av regelverk och 

marknadsstrukturer som stödjer en integrering av energilagring. Regeringens nyligen 
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presenterade förslag om att privatpersoner ska kunna söka bidrag för installation av 

energilager kopplat till egenproduktion av förnybar el visar att det finns en vilja att främja 

användning av energilager. Konsekvenserna av detta bidrag och utvecklingen av det 

kommer troligtvis ha betydelse för energilagringens framtida roll i Sveriges energisystem. 

5.4 Rekommenderade vidare studier 

Detta arbete visar att hur elkonsumtionsprofilen överensstämmer med solcellssystemets 

elproduktionsprofil har stor betydelse för hur ett batterilager påverkar systemet och hur 

olika batterikapaciteter påverkar egenanvändningen. Eftersom elkonsumtions- och 

elproduktionsprofilen överensstämmer väl i detta fall och överskottsproduktion enbart 

förekommer under ett koncentrerat tidsintervall innebär det att det krävs en mycket stor 

batterikapacitet för att maximera egenanvändningen. Ett förslag på en vidare studie är att 

undersöka hur ett batterilager skulle påverka ett liknande studieobjekt, men med en annan 

elkonsumtionsprofil. Det skulle exempelvis kunna vara ett studieobjekt där en del av 

elkonsumtionen förekommer när solcellssystemets elproduktion är låg och där 

överskottsproduktionen är mer oregelbunden och utspridd. Ytterligare ett förslag på en 

vidare studie är att utveckla en mer avancerad batterimodell som inkluderar sådana 

parametrar som har exkluderats i batterimodellen i detta arbete. Det bedöms intressant 

och relevant att utveckla en mer avancerad batterimodell som tar hänsyn till och 

undersöker hur exempelvis batteriers degradering över tid, omgivningstemperatur och 

urladdningsdjup påverkar deras livslängd och funktion i kombination med solcellssystem.  

För att vidare undersöka batterilagers framtida möjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv 

skulle det vara intressant att studera hur det ekonomiska resultatet påverkas om batterier 

anses ha ett andrahandsvärde och om batterier i specifika fall kan erbjuda även andra 

tjänster än lagring av el. Ett exempel är om ett batterilager skulle kunna fungera både som 

lager för egenproduktion av förnybar el och samtidigt uppfylla funktionen som 

reservkraft. I ett sådant fall skulle den kostnad som batterilagret medför kunna främjas av 

att kostnader för annan typ av reservkraft undviks. Det ekonomiska värdet skulle även 

kunna öka om batterilagret anses ha ett andrahandsvärde. Det vore även intressant att 

undersöka hur resultatet av en liknande studie som denna skulle förändras om 

förutsättningarna för batterilager förbättras i framtiden. Det skulle exempelvis kunna 

kretsa kring förutsättningar i form av stödsystem för energilagring, skatteförhållanden, 

regelverket på elmarknaden, andra bestämmelser och kostnader för batterilager. Ett 

förslag är att utreda vilka förändringar som krävs för att energilagring i allmänhet och 

batterilager i synnerhet ska kunna bli en integrerad del av energisektorn. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas arbetets resultat genom några slutsatser som besvarar de 

frågeställningar som formulerades för studien. 

Resultatet av detta arbete visar att solcellssystemet vid bussdepån bör bestå av horisontellt 

placerade solcellsmoduler på bussrampernas tak, då det leder till högst möjlig installerad 

effekt och genererar störst elproduktion. Solcellssystemet kommer då ha en total 

installerad effekt av 715 kWp och generera en total årlig elproduktion på 871 MWh. Den 

årliga elproduktionen från solcellssystemet kan tillgodose 29 % av bussdepåns totala 

fastighetselbehov på 2 760 MWh. 

Blysyra- och litiumjonbatterier skiljer sig åt med avseende på livslängd, urladdningsdjup, 

verkningsgrad, uppladdningshastighet, energitäthet och antalet möjliga cykler. De 

batteriparametrar som bedöms ha störst påverkan i batterimodellen och vid 

dimensionering av batterilagret är urladdningsdjup, uppladdningshastighet och 

batterikapacitet.  

Ett blysyra- respektive litiumjonbatterilager kan bidra till att förbättra utnyttjandet av 

solcellssystemet och de batterilager som ur ett tekniskt perspektiv bedöms lämpliga att 

kombinera med solcellssystemet vid bussdepån har en batterikapacitet av 200–600 kWh. 

Dessa batterilager ökar egenanvändningen från 92 % för systemet utan batterilager till 

93–94 % respektive 93–95 % för blysyra- respektive litiumjonbatterilagren. För att 

hantera all överskottsproduktion av el från solcellssystemet krävs ett lagringsutrymme i 

storleksordningen 2200–3000 kWh, vilket är en stor batterikapacitet som inte bedöms 

rimlig med hänsyn till både tekniska och ekonomiska aspekter samt resultat från tidigare 

genomförda studier. 

De ekonomiska fallstudierna i detta arbete visar att det generellt är mer lönsamt att öka 

egenanvändningen av egenproducerad solel än att sälja den egenproducerade solelen. Den 

totala besparing och intäkt som kan erhållas från ett solcellssystem med batterilager är 

större, för alla de utvalda dimensioneringsalternativen, än den totala intäkt som kan 

erhållas från ett solcellssystem utan batterilager. Den höga kostnaden för batterilager 

medför dock att den ekonomiska nyttan som batterilagren förser systemet med elimineras 

och det totala ekonomiska resultatet blir negativt. Det gör det svårt att ur ett ekonomiskt 

perspektiv motivera installation av ett batterilager vid bussdepån. Dock skulle installation 

av ett batterilager eventuellt kunna motiveras om batterilagret även kan erbjuda andra 

tjänster, så som reservkraft, men för att kunna avgöra det krävs vidare studier.  

Det sammanlagda resultatet av detta arbete är att studier av solcellssystem i kombination 

med batterilager är fallberoende och att omgivande förutsättningar har stor betydelse för 

vilken inverkan ett batterilager kan ha på ett specifikt solcellssystem i kombination med 

ett specifikt elbehov. 



66 
 

Referenser 

Bäckbro, H., Eklöf, M., Henke, P., Korsgren, T., Näsvall, D., Sjöström, L., 2011. 

Implementering av solceller i Funbo. Kandidatarbete, Uppsala universitet, Uppsala. 

Boverket, 2011. BFS 2011:6 BBR 18. Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), 

Boverkets författningssamling. 

Buchmann, I., 2001. Batteries in a Portable World: A Handbook on Rechargable Batteries for 

Non-Engineers, 2:a upplagan. Cadex Electronics Inc, Richmond. 

Cesar, 2017. Statistik Elcertifikat - Medelpris.  

https://cesar.energimyndigheten.se/WebPartPages/AveragePricePage.aspx [2017-04-10]. 

Divya, K.C., Østergaard, J., 2009. Battery energy storage technology for power systems - An 

overview. Electric Power System Research 79: 511–520. doi: 10.1016/j.epsr.2008.09.017. 

Dufo-López, R., 2015. Optimisation of size and control of grid-connected storage under real 

time electricity pricing conditions. Applied Energy 140: 395–408. doi: 

10.1016/j.apenergy.2014.12.012. 

Energimarknadsinspektionen, 2016a. Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager - 

principiella utgångspunkter och möjligheter. 

http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2016/02/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-

f%C3%B6r-batterilager-slutversion.pdf [2017-03-06]. 

Energimyndigheten, 2017. Scenarier över Sveriges energisystem 2016 (ER 2017:06). 

Stockholm. https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5636 [2017-05-08]. 

Energimyndigheten, 2016a. Effekter i elsystemet från en ökad andel solel (ER 2016:22). 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-samhallet/effekter-i-

elsystemet-fran-en-okad-andel-solel.pdf [2017-03-06]. 

Energimyndigheten, 2016b. Om elcertifikatsystemet. 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/ [2017-

01-25]. 

Energimyndigheten, 2016c. Stöd till solceller. 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/ [2017-01-

25]. 

Energimyndigheten, 2015a. Solceller växelriktare. 

http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/solceller-vaxelriktare/ [2017-02-17]. 

Energysage, u.å. Mono vs. Poly solar panels explained. 

https://www.energysage.com/solar/101/monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-panels/ [2017-

02-16]. 

Fraunhofer ISE, 2016. Annual Report 2015/16. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 

ISE, Freiburg. 

Fronius, 2016. Technical Data Fronius Symo. https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-

67B052C9-758B211E/fronius_international/SE_DS_Fronius_Symo_EN_320473_snapshot.pdf 

[2017-02-24]. 

Fronius, u.å. Fronius Symo 15.0-3-M Technology. https://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-

110B4359-

989A2CF2/fronius_international/hs.xsl/83_30413_ENG_HTML.htm#.WN4AU1WLS70 [2017-

02-24]. 

Harju, F., 2017. E-post 25 januari. Frågor kring anslutning av solcellsanläggning och försäljning 

av överskottsel. 



67 
 

HOMER Energy, 2016. HOMER Pro Version 3.7 User Manual. 

http://www.homerenergy.com/pdf/HOMERHelpManual.pdf [2017-04-04]. 

IEEE, 2016. IEEE Standard Glossary of Stationary Battery Terminology (1881–2016). IEEE 

Power and Energy Society, New York. 

IRENA, 2015. Battery Storage for Renewables: Market Status and Technology Outlook. 

International Renewable Energy Agency. 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Battery_Storage_report_2015.

pdf [2017-03-07]. 

Kamp, S., 2013. Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller: Teoretisk, 

teknisk och ekonomisk analys. Examensarbete, Uppsala universitet, Uppsala. 

Konsumenternas energimarknadsbyrå, u.å. Nätavgifter. 

http://www.energimarknadsbyran.se/El/Elmarknaden/Elnatet/Natavgifter/ [2017-04-10]. 

Landstingsservice i Uppsala län, 2016a. Teknisk anvisning 6 El- och telesystem Ver. 3.4. 

http://www.lul.se/Global/LSU/dokumentportal/El,tele,trp/160601/Teknisk%20anvisning%206-

El%20och%20telesystem_ver3_4.pdf [2017-02-16]. 

Landstingsservice i Uppsala län, 2016b. Systemhandling 8040456 - El- och Telesystem, 

Uppsala, Stadsbussdepå Fyrislund (Skapad 2016-11-25). [2017-01-09] 

Lindahl, J., 2016a. National Survey Report of PV Power Applications in Sweden. IEA-PVPS. 

Luo, X., Wang, J., Dooner, M., Clarke, J., 2015. Overview of current development in electrical 

energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied 

Energy 137: 511–536. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.09.081. 

Luthander, R., Widén, J., Munkhammar, J., Lingfors, D., 2016. Self-consumption enhancement 

and peak shaving of residential photovoltaics using storage and curtailment. Energy 112: 221–

231. doi: 10.1016/j.energy.2016.06.039. 

Luthander, R., Widén, J., Nilsson, D., Palm, J., 2015. Photovoltaic self-consumption in 

buildings: A review. Applied Energy 142: 80–94. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.12.028. 

Menictas, C., Skyllas-Kazacos, M., Lim, T.M., 2015. Advances in Batteries for Medium- and 

Large-Scale Energy Storage, Woodhead Publishing Series in Energy. Elsevier. 

Merei, G., Moshövel, D., Magnor, D., Sauer, D.U., 2016. Optimization of self-consumption and 

technoeconomic analysis of PV-battery systems in commercial applications. Applied Energy 

2016: 171–178. doi: 10.1016/j.apenergy.2016.01.083. 

Mertens, K., 2014. Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice, 1:a upplagan. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex. 

Moberg, H., 2017. E-post 21 februari. Krav på Landstingets solcellsanläggningar. 

Möller, N., 2017. E-post 2 mars. Frågor kring elavtal på den befintliga stadsbussdepån. 

Nelson, J., 2003. The Physics of Solar Cells, 1:a upplagan. Imperial College Press, London. 

Nord Pool, 2017. Historical Market Data – Elspot Prices_2016_Hourly_SEK. 

http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/ [2017-04-17]. 

Nordling, A., Englund, R., Hembjer, A., Mannberg, A., 2015. Energilagring - Teknik för 

lagring av el. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). 

Näsvall, D., 2013. Development of a model for physical and economical optimization of 

distributed PV systems. Examensarbete, Uppsala universitet, Uppsala. 

Opiyo, N., 2016. Energy storage systems for PV-based communal grids. Journal of Energy 

Storage 7: 1–12. doi: 10.1016/j.est.2016.05.001 



68 
 

PV Education, u.å. Silicon Solar Cell Parameters. 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/design/solar-cell-parameters [2017-02-16]. 

Riksbanken, 2017. Sök räntor & valutakurser. http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-

valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&g130-

SEKUSDPMI=on&from=2017-02-01&to=2017-04-

01&f=Month&cAverage=Average&s=Comma#search [2017-04-18]. 

Sendy, A., 2016. Pros and Cons of Monocrystalline vs. Polycrystalline Solar Panels. 

http://www.solarreviews.com/solar-energy/pros-and-cons-of-monocrystalline-vs-

polycrystalline-solar-panels/ [2017-02-17]. 

SFS 2011:1200. Lag (2011:1200) om elcertifikat, Svensk författningssamling 2011:1200. 

SFS 2016:899. Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi, 

Svensk författningssamling 2016:899. 

Skärvad, P.-H., Olsson, J., 2013. Företagsekonomi 100, Faktabok, Upplaga 16:1. Liber, Malmö. 

Skatteverket, 2017. E-post 27 januari. Frågor kring energiskatt. 

Skatteverket, u.å.-a. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktio

nformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html [2017-01-25]. 

Skatteverket, u.å.-b. Energiskatt på el. 

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energisk

attpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html [2017-01-25]. 

SMA, u.å. Sunny Island 6.0H/8.0H. http://files.sma.de/dl/17632/SI_OFF_ON_6H_8H-

DEN1642-V21web.pdf [2017-04-19]. 

SMHI, 2015. Solinstrålning. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-

1.4186 [2017-02-22]. 

SMHI, u.å. STRÅNG - a mesoscale model for solar radiation. http://strang.smhi.se/ [2017-02-

15]. 

Solargain, u.å. How battery storage works. https://www.solargain.com.au/how-battery-storage-

works [2017-04-04]. 

SolarWorld, 2017a. Sunmodule Plus SW 280/290 Mono Black Data sheet. 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/datenblaetter/en/mono

/sw_sunmodule_plus_280-290_monoblack_5bb_en.pdf [2017-02-15]. 

SolarWorld, u.å. The Solar Power Glossary. http://www.solarworld.de/nc/en/solar-power/for-

private-customers/solar-glossary/solar-

glossary/?sword_list%5B0%5D=plus&sword_list%5B1%5D=sorting [2017-02-21]. 

SolEl-programmet, u.å.-a. Moduler och cellteknologi. 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/ [2017-02-16]. 

SolEl-programmet, u.å.-b. Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar. 

http://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/installationsguidesolceller07.pdf [2017-02-18]. 

SolEl-programmet, u.å.-c. Elektrisk design. 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/ElektriskDesign/ [2017-02-18]. 

SolEl-programmet, u.å.-d. Ordlista. http://www.solelprogrammet.se/Om-

solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Ordlista/ [2017-03-29]. 

Sørensen, B., 2015. Solar Energy Storage. Academic Press. 

Stridh, B., Larsson, D., 2017. Investeringskalkyl för solceller (2017:02). 



69 
 

Svensk Solenergi, u.å.-a. Solcellens funktion. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/Solel/solcellens-funktion [2017-02-16]. 

Svensk Solenergi, u.å.-b. Nätanslutna solcellanläggningar. 

http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/naetanslutna-solcellanlaeggningar 

[2017-02-17]. 

Svensk Solenergi, u.å.-c. Drift och underhåll av solcellsanläggningar. 

http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/drift-och-underhall-av-

solcellsanlaeggningar [2017-02-23]. 

Svenska kraftnät, 2016a. Elens vägar. http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-

marknad/elens-vagar/ [2017-04-10]. 

Svenska kraftnät, 2016b. Drift och marknad. http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-

marknad/ [2017-04-10]. 

Svenska kraftnät, 2015. Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 

(2015/929). 

Truong, C.N., Naumann, M., Karl, R.C., Müller, M., Jossen, A., Nesse, H.C., 2016. Economics 

of Residential Photovoltaic Battery Systems in Germany: The Case of Tesla’s Powerwall. 

Batteries 2016. doi: 10.3390/batteries2020014. 

van Noord, M., Paradis Ärlebäck, J., 2011. Solceller i samhällsplanering - Skapa bra 

förutsättningar för solenergi (Elforsk rapport Nr. 11:75). 

Vattenfall, 2017. Tariffer för egen elproduktion / 2017. 

https://www.vattenfalleldistribution.se/globalassets/foretag/el-till-

fastigheten/elnatspriser/elnatspriser-2017/tariffer-for-egen-elproduktion-soder-2017-ny.pdf 

[2017-04-20]. 

Vattenfall, u.å. Företag - Producera el - Solenergi. 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/producera-el/solenergi/ [2017-04-20]. 

Warner, J., 2015. The Handbook of Lithium-Ion Battery Pack Design - Chemistry, Components, 

Types and Terminology, 1:a upplagan. Elsevier. 

Wenham, S.R., Green, M.A., Watt, M.E., Corkish, R.P., Sproul, A.B., 2011. Applied 

photovoltaics, 3:e upplagan. Earthscan, New York. 

 

  



1 
 

Appendix A – Beskrivning av batteriparametrar 

Nedan följer en utförligare beskrivning av några av de vanligast förekommande 

batteriparametrarna som används för att beskriva ett batteris egenskaper. 

• Batterikapacitet (Battery capacity) 

Batterikapacitet är ett mått på mängden elektrisk energi som kan lagras i eller 

erhållas ur ett batteri och anges i amperetimmar [Ah] eller wattimmar [Wh] (IEEE, 

2016, s. 11). Mängden lagrad energi kan mätas genom att ladda ur batteriet vid 

konstant ström och observera hur lång tid det tar tills batteriet är helt urladdat. 

(Buchmann, 2001, s. 278).  

• Laddningstillstånd (State of Charge, SOC) 

Laddningstillståndet hos ett batteri anger i procent hur mycket kvarvarande 

kapacitet batteriet har i jämförelse med dess ursprungliga kapacitet (IEEE, 2016, 

s. 35). Laddningstillståndet är ett mått på hur mycket laddning som är kvar i 

batteriet och skillnaden mellan lägsta och högsta tillåtna laddningstillstånd beror 

av urladdningsdjupet (Warner, 2015). 

• Urladdningsdjup (Depth of Discharge, DOD) 

Urladdningsdjup är ett mått på hur mycket av energin i ett batteri som kan eller 

har laddats ur i jämförelse med dess ursprungliga kapacitet (IEEE, 2016, s. 16). 

Urladdningsdjup anges vanligtvis i procent och om batteriet kan laddas ur till 60 

% av dess ursprungliga kapacitet innebär det att dess urladdningsdjup är 40 %. Ju 

djupare urladdning, desto kortare livslängd hos batteriet kan förväntas. Djup 

urladdning definieras ofta som DOD≥80 % (IRENA, 2015, s. 6). 

• Laddnings- och urladdningshastighet (Charge rate och Discharge rate) 

Laddnings- och urladdningshastighet beskriver hur lång tid det tar för ett batteri 

att laddas upp respektive laddas ur och uttrycks vanligtvis med hjälp av begreppet 

C-rate. Om ett batteri har C-rate 1C innebär det att batteriet laddas ur på en timme. 

2C innebär det att batteriet laddas ur på en halv timme och 0,5C innebär att 

batteriet laddas ur på två timmar (Buchmann, 2001, s. 95). 

• Livslängd (Calender life och Cycle life) 

Ett batteris livslängd kan mätas både i antalet år batteriet fungerar, Calender life, 

och i antalet laddnings- och urladdningscykler batteriet kan leverera, Cycle life. 

Antalet cykler ett batteri kan leverera innan det förlorar en betydande mängd av 

sin kapacitet är specificerat vid ett specifikt DOD-värde (IRENA, 2015, s. 6). 

Denna specifika lägsta gräns sätts vanligtvis till 80 % av batteriets nominella 

kapacitet. Livslängden hos ett batteri beror av en mängd olika faktorer, bland 

annat urladdningsdjup, temperatur samt upp- och urladdningshastighet (Menictas 

et al., 2015, s. 15). 

• Självurladdning (Self-discharge) 

Självurladdning hos ett batteri beskriver kapacitetsförluster orsakade av inre 

läckage och är någonting som alla batterier drabbas av. Självurladdning innebär 
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att batterier förlorar kapacitet även om de inte används (Buchmann, 2001, s. 112). 

Nivån av självurladdning hos batterier och andra elektriska energilagringssystem 

har betydande påverkan vid val av lämplig lagringstid. De flesta konventionella 

batterier har en daglig självurladdning på 0,03-5 %, vilket medför att de är 

lämpliga för energilagring i upp till några dagar (Luo et al., 2015, s. 525). 

• Energitäthet (Energy density) 

Energitäthet är ett mått på mängden tillgänglig energi per volymenhet i ett batteri 

(IEEE, 2016, s. 18). För en given mängd energi gäller att ju högre energitätheten 

är desto mindre volym krävs på energilagringssystemet för att motsvara den givna 

mängden energi (Luo et al., 2015, s. 524). 

• Effekttäthet (Power density) 

Effekttäthet är ett mått på mängden effekt per volymenhet som ett batteri kan 

leverera (IEEE, 2016, s. 31). För en given mängd energi gäller, precis som för 

energitätheten i ett batteri, att ju högre effekttätheten är desto mindre volym krävs 

på energilagringssystemet för att motsvara den givna mängden energi (Luo et al., 

2015, s. 524). 

• Specifik energi (Specific energy) 

Specifik energi är ett mått på mängden tillgänglig energi per viktenhet i ett batteri 

(IEEE, 2016, s. 34). För en given mängd energi gäller att ju högre den specifika 

energin för batteriet är desto lägre total vikt kommer energilagringssystemet att 

ha (Luo et al., 2015, s. 525). 

• Specifik effekt (Specific power) 

Specifik effekt är ett mått på mängden effekt per viktenhet i ett batteri (IEEE, 

2016, s. 34). För en given mängd energi gäller att ju högre den specifika effekten 

för batteriet är desto lägre total vikt kommer energilagringssystemet att ha (Luo 

et al., 2015, s. 525). 
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Appendix B – Bussdepåns behov av fastighetsel 

I Tabell B1 och Tabell B2 presenteras de olika system och komponenter som kommer 

finnas i verkstads- och administrationsbyggnaden och som bidrar till bussdepåns behov 

av fastighetsel. I tabellen presenteras deras märkeffekt, effektfaktor, effekt, 

sammanlagring vid alternativ drift samt sammanlagring per timme. Begreppet 

sammanlagring används av den anledningen att alla komponenter inte körs på full last 

under dygnets alla timmar. Sammanlagring är ett mått på hur stor den aktuella lasten är 

relativt en komponents märkeffekt. Om sammanlagringen för en komponent är 0,7 

innebär det att komponenten drar 70 % av dess märkeffekt. Sammanlagring vid alternativ 

drift beskriver hur varje komponent i den aktuella byggnaden drivs i händelse av ett 

strömavbrott, det vill säga hur mycket reservkraft byggnaden behöver. 

Tabell B1: Objekten i verkstads- och administrationsbyggnaden, på våning 1 och 2, som bidrar till behovet av 

fastighetsel och information kring deras märkeffekt och förväntade effektbehov per timme under vardagar. 

Våning →  

Funktion → 

Egenskaper ↓ 

Våning 2 Våning 1 

Elluttag & belysning Eluttag & belysning Undercentral 

Märkeffekt [kW] 60 10 30 

Effektfaktor 0,9 0,9 0,9 

Effekt [kVA] 67 11 33 

Sammanlagring vid alternativ drift 0,30 0,30 0,50 

S
am

m
an

la
g

ri
n

g
 p

er
 t

im
m

e 

00:00-01:00 0,1 0,1 0,8 

01:00-02:00 0,1 0,1 0,8 

02:00-03:00 0,1 0,1 0,8 

03:00-04:00 0,1 0,1 0,8 

04:00-05:00 0,1 0,1 1 

05:00-06:00 0,3 0,3 1 

06:00-07:00 0,5 0,5 1 

07:00-08:00 0,7 0,7 1 

08:00-09:00 0,7 0,7 1 

09:00-10:00 0,7 0,7 1 

10:00-11:00 0,7 0,7 1 

11:00-12:00 0,7 0,7 1 

12:00-13:00 0,7 0,7 1 

13:00-14:00 0,7 0,7 1 

14:00-15:00 0,7 0,7 1 

15:00-16:00 0,7 0,7 1 

16:00-17:00 0,7 0,7 1 

17:00-18:00 0,5 0,5 1 

18:00-19:00 0,5 0,5 1 

19:00-20:00 0,3 0,3 0,8 

20:00-21:00 0,3 0,3 0,8 

21:00-22:00 0,3 0,3 0,8 

22:00-23:00 0,1 0,1 0,8 

23:00-00:00 0,1 0,1 0,8 
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Tabell B2: Objekten i verkstads- och administrationsbyggnaden, på våning 3, 4 och 5, som bidrar till behovet av 

fastighetsel och information kring deras märkeffekt och förväntade effektbehov per timme under vardagar. 

Våning → 

Funktion → 

Egenskaper ↓ 

Våning 5 Våning 4 Våning 3 

Eluttag & 

belysning 

Hiss Eluttag & 

belysning 

Belysning Ventilation Hiss UPS 

Märkeffekt [kW] 20 10 10 45 54 10 25 

Effektfaktor 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Effekt [kVA] 22 11 11 50 60 11 28 

Sammanlagring vid alternativ drift 0,30 0,00 0,30 0,30 0,50 0,00 1,00 

S
am

m
an

la
g

ri
n

g
 p

er
 t

im
m

e 

00:00-01:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

01:00-02:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

02:00-03:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

03:00-04:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

04:00-05:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

05:00-06:00 0,3 0,1 0,3 0 0,8 0,1 0,7 

06:00-07:00 0,5 0,1 0,5 0,8 1 0,1 0,8 

07:00-08:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

08:00-09:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

09:00-10:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

10:00-11:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

11:00-12:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

12:00-13:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

13:00-14:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

14:00-15:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

15:00-16:00 0,7 0,1 0,7 1 1 0,1 0,8 

16:00-17:00 0,7 0 0,7 1 1 0,1 0,8 

17:00-18:00 0,5 0 0,5 1 1 0 0,8 

18:00-19:00 0,5 0 0,5 1 1 0 0,8 

19:00-20:00 0,3 0 0,3 1 0,8 0 0,8 

20:00-21:00 0,3 0 0,3 0,8 0,5 0 0,8 

21:00-22:00 0,3 0 0,3 0,5 0,5 0 0,8 

22:00-23:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,8 

23:00-00:00 0,1 0 0,1 0 0,5 0 0,5 

Under helger, då den normala verksamheten på bussdepån ligger nere, är effektbehovet 

lägre i jämförelse med under vardagar. För helgdagar har det därför antagits att 

sammanlagringen är densamma under dygnets alla timmar och att den motsvarar den 

sammanlagring som vanligtvis gäller nattetid under vardagar. Det förväntade 

effektbehovet under helgdagar för alla objekt i alla byggnader baseras därför på den 

sammanlagring som gäller kl 00:00-01:00 under vardagar för respektive objekt. 
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I Tabell B3 presenteras de olika system och komponenter som kommer finnas i 

servicehallen och som bidrar till bussdepåns behov av fastighetsel. I tabellen presenteras 

deras märkeffekt, effektfaktor, effekt, sammanlagring vid alternativ drift samt 

sammanlagring per timme. Se sida 1 i denna bilaga för förklaring av begreppen 

sammanlagring samt sammanlagring vid alternativ drift. 

Tabell B3: Objekten i servicehallen som bidrar till behovet av fastighetsel och information kring deras märkeffekt 

och förväntade effektbehov per timme under vardagar. 

Funktion → 

Egenskaper ↓ 

Eluttag & belysning Ventilation UPS Hiss Undercentral 

Märkeffekt [kW] 25 21 25 10 30 

Effektfaktor 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Effekt [kVA] 28 23 28 11 33 

Sammanlagring vid alternativ drift 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 

S
am

m
an

la
g

ri
n

g
 p

er
 t

im
m

e 

00:00-01:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 

01:00-02:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 

02:00-03:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 

03:00-04:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 

04:00-05:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 

05:00-06:00 0,3 0,5 0,7 0,1 1 

06:00-07:00 0,5 0,8 0,8 0,1 1 

07:00-08:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

08:00-09:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

09:00-10:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

10:00-11:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

11:00-12:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

12:00-13:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

13:00-14:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

14:00-15:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

15:00-16:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

16:00-17:00 0,7 0,8 0,8 0,1 1 

17:00-18:00 0,5 0,8 0,8 0 1 

18:00-19:00 0,5 0,8 0,8 0 1 

19:00-20:00 0,3 0,8 0,8 0 0,8 

20:00-21:00 0,3 0,5 0,8 0 0,8 

21:00-22:00 0,3 0,5 0,8 0 0,8 

22:00-23:00 0,1 0,3 0,8 0 0,8 

23:00-00:00 0,1 0,3 0,5 0 0,8 
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I Tabell B4 presenteras de olika system och komponenter som kommer finnas i 

biogasbyggnaden och som bidrar till bussdepåns behov av fastighetsel. I tabellen 

presenteras deras märkeffekt, effektfaktor, effekt, sammanlagring vid alternativ drift samt 

sammanlagring per timme. Se sida 1 i denna bilaga för förklaring av begreppen 

sammanlagring samt sammanlagring vid alternativ drift. 

Tabell B4: Objekten i biogasbyggnaden som bidrar till behovet av fastighetsel och information kring deras 

märkeffekt och förväntade effektbehov per timme under vardagar. 

Funktion → 

Egenskaper ↓ 

Eluttag & belysning Ventilation UPS 

Märkeffekt [kW] 20 11 10 

Effektfaktor 0,9 0,9 0,9 

Effekt [kVA] 22 12 11 

Sammanlagring vid alternativ drift 0,20 0,00 1,00 

S
am

m
an

la
g

ri
n

g
 p

er
 t

im
m

e 

00:00-01:00 0,1 0,3 0,5 

01:00-02:00 0,1 0,3 0,5 

02:00-03:00 0,1 0,3 0,5 

03:00-04:00 0,1 0,3 0,5 

04:00-05:00 0,1 0,3 0,5 

05:00-06:00 0,3 0,5 0,7 

06:00-07:00 0,5 0,8 0,8 

07:00-08:00 0,7 0,8 0,8 

08:00-09:00 0,7 0,8 0,8 

09:00-10:00 0,7 0,8 0,8 

10:00-11:00 0,7 0,8 0,8 

11:00-12:00 0,7 0,8 0,8 

12:00-13:00 0,7 0,8 0,8 

13:00-14:00 0,7 0,8 0,8 

14:00-15:00 0,7 0,8 0,8 

15:00-16:00 0,7 0,8 0,8 

16:00-17:00 0,7 0,8 0,8 

17:00-18:00 0,5 0,8 0,8 

18:00-19:00 0,5 0,8 0,8 

19:00-20:00 0,3 0,8 0,8 

20:00-21:00 0,3 0,5 0,8 

21:00-22:00 0,3 0,5 0,8 

22:00-23:00 0,1 0,3 0,8 

23:00-00:00 0,1 0,3 0,5 
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Appendix C – Tekniska specifikationer för solcellsmodul och 
växelriktare 

I Tabell C1 presenteras de tekniska specifikationerna för solcellsmodulen. De sex först 

angivna värdena gäller förutsatt att Standard Test Conditions (STC) råder. 

Tabell C1: Solcellsmodulens tekniska specifikationer (SolarWorld, 2017a). 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Maximal effekt Pmp 290 [Wp] 

Modulverkningsgrad ηm 17,30 % 

Spänning vid Pmp Vmp 32,2 [V] 

Tomgångsspänning Voc 39,5 [V] 

Ström vid Pmp Imp 9,12 [A] 

Kortslutningsström Isc 9,60 [A] 

Maximal systemspänning Vmax,syst 1000 [V] 

Längd - 1,675 [m] 

Bredd - 1,001 [m] 

Höjd - 0,033 [m] 

Area Amodule 1,677 [m2] 

Nominell arbetstemperatur NOCT 46 ºC 

Temperaturkoefficient TK Pmpp -0,39 [%/K] 

Livslängd - 20 [år] 

I Tabell C2 presenteras de tekniska specifikationerna för växelriktaren. 

Tabell C2: Växelriktarens tekniska specifikationer (Fronius, 2016). 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Verkningsgrad η 97,8 % 

Maximal DC-effekt från PV system PDCmax 22 500 [Wp] 

Lägsta tillåtna inspänning Vmin 200 [V] 

Högsta tillåtna inspänning Vmax 1 000 [V] 

Maximal total ingångsström IInv_max 51,0 [A] 

Antal MPPT - 2 st 

Maximal utgångseffekt Pmax 15 000 [VA] 

Area på vägg Ainverter 0,370 [m2] 

Vikt - 43,4 [kg] 
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Appendix D – Egenskaper hos batterityperna 

I Tabell D1 och Tabell D2 presenteras den data som används i batterimodellen för att 

definiera de två batterityperna. I de fall flera källor är angivna tas ett medelvärde fram, 

baserat på informationen från de olika källorna, som sedan används i batterimodellen. I 

Tabell D1 presenteras egenskaperna för blysyrabatteriet. 

Tabell D1: Egenskaper för blysyrabatteriet som används i batterimodellen. 

Egenskap Värde Källa 

Urladdningsdjup (DOD) 60 % (Divya och Østergaard, 2009; IRENA, 

2015; Luthander et al., 2016) 

Verkningsgrad 78,0 % (Divya och Østergaard, 2009; Luo et al., 

2015; Opiyo, 2016) 

Energitäthet 56 kWh/m3 (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Specifik energi 45 Wh/kg (Divya och Østergaard, 2009; IRENA, 

2015) 

Effekttäthet 205 W/m3 (Luo et al., 2015) 

Specifik effekt 206 W/kg (Luo et al., 2015) 

Batterikapacitet per batteri 10 kWh1 - 

Självurladdning per månad 5,0 % (Buchmann, 2001, s. 112; Divya och 

Østergaard, 2009; Luo et al., 2015) 

Antal cykler 800 cykler2 (Divya och Østergaard, 2009; IRENA, 

2015; Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Livslängd 5 år (IRENA, 2015; Luo et al., 2015) 

Uppladdningshastighet 0,1C 0<t<7h 

0,0429C 7h<t<14h 

(Buchmann, 2001, s. 78) 

Urladdningshastighet 1C (Buchmann, 2001, s. 37) 
1 Eftersom denna modellering inte baseras på ett specifikt befintligt batteri antas det att varje batteri, både 

blysyrabatteriet och litiumjonbatteriet, har en batterikapacitet av 10 kWh. 
2 Med ett tillåtet urladdningsdjup (DOD) om 60 %. 
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I Tabell D2 presenteras egenskaperna för litiumjonbatteriet. 

Tabell D2: Egenskaper för litiumjonbatteriet som används i batterimodellen. 

Egenskap Värde Källa 

Urladdningsdjup (DOD) 80 % (Divya och Østergaard, 2009) 

Verkningsgrad 95,7 % (Divya och Østergaard, 2009; Luo et al., 2015; 

Opiyo, 2016) 

Energitäthet 203 kWh/m3 (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Specifik energi 120 Wh/kg (Divya och Østergaard, 2009; IRENA, 2015; 

Luo et al., 2015) 

Effekttäthet 5750 W/m3 (Luo et al., 2015) 

Specifik effekt 322 W/kg (Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Batterikapacitet per batteri 10 kWh1 - 

Självurladdning per månad 2,0 % (Buchmann, 2001, s. 112; Divya och 

Østergaard, 2009; Luo et al., 2015) 

Antal cykler 2000 cykler2 (Divya och Østergaard, 2009; IRENA, 2015; 

Luo et al., 2015; Opiyo, 2016) 

Livslängd 12 år (Luo et al., 2015) 

Uppladdningshastighet 1C (Buchmann, 2001, s. 84 och 97) 

Urladdningshastighet 1C (Buchmann, 2001, s. 84 och 97) 
1 Eftersom denna modellering inte baseras på ett specifikt befintligt batteri antas det att varje batteri, både 

blysyrabatteriet och litiumjonbatteriet, har en batterikapacitet av 10 kWh. 
2 Med ett tillåtet urladdningsdjup (DOD) om 80 %. 
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Appendix E – Elcertifikatsystemets kvotnivåer 

I Tabell E1 presenteras elcertifikatsystemets kvotnivåer, för år 2019–2030, som används 

för att beräkna elcertifikatavgiften för kvotpliktiga aktörer. 

Tabell E1: Elcertifikatsystemets kvotnivåer för år 2019–2030 (SFS 2011:1200). 

År Kvotnivå [%] 

2019 29,1 

2020 28,8 

2021 27,2 

2022 25,7 

2023 24,4 

2024 22,7 

2025 20,6 

2026 18,3 

2027 16,2 

2028 14,6 

2029 13,0 

2030 11,4 
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Appendix F – Resultat från batterimodell 

I Tabell F1 presenteras resultaten för olika batterikapaciteter av blysyrabatteriet. I tabellen 

presenteras hur den totala konsumtionen av solel, elöverskottet och egenanvändningen 

förändras beroende av batterikapacitet. I tabellen presenteras även hur det totala elbehovet 

från elnätet och självförsörjandegraden förändras beroende av batterikapacitet. För varje 

batterikapacitet presenteras även total batterivolym och batterivikt. Överst i tabellen 

presenteras referensvärden som anger värdet på de olika parametrarna om inget 

batterilager inkluderas i systemet. Dessa värden presenteras för att fungera som 

jämförelse mot de olika simulerade fallen. 

Tabell F1: Resultaten av simuleringarna i batterimodellen för olika batterikapaciteter av blysyrabatteriet. 

Batteri-

kapacitet 

[kWh] 

Totalkonsumtion 

av solel [kWh] 

Elöverskott 

[kWh] 

(qSC) [%] Totalt elbehov 

från elnätet [kWh] 

(qS) [%] Batteri-

volym 

[m3] 

Batterivikt 

[103 kg] 

0 798 688 72 750 91,7 1 961 585 28,9 0,00 0,00 

50 800 758 70 679 91,9 1 959 515 29,0 0,89 1,11 

100 802 802 68 636 92,1 1 957 471 29,1 1,79 2,22 

200 806 830 64 608 92,6 1 953 443 29,2 3,57 4,44 

300 810 683 60 755 93,0 1 949 590 29,4 5,36 6,67 

400 814 418 57 020 93,5 1 945 855 29,5 7,14 8,89 

500 817 889 53 549 93,9 1 942 384 29,6 8,93 11,1 

600 821 317 50 120 94,3 1 938 956 29,8 10,7 13,3 

800 828 438 42 999 95,1 1 931 835 30,0 14,3 17,8 

1000 835 417 36 021 95,9 1 924 856 30,3 17,9 22,2 

1200 841 899 29 539 96,6 1 918 374 30,5 21,4 26,7 

1400 847 581 23 856 97,3 1 912 692 30,7 25,0 31,1 

1600 853 352 18 086 97,9 1 906 921 30,9 28,6 35,6 

1800 859 534 11 903 98,6 1 900 739 31,1 32,1 40,0 

2000 861 635 9 803 98,9 1 898 638 31,2 35,7 44,4 

2200 864 560 6 878 99,2 1 895 713 31,3 39,3 48,9 

2400 867 038 4 400 99,5 1 893 235 31,4 42,9 53,3 

2600 868 597 2 841 99,7 1 891 676 31,5 46,4 57,8 

2800 870 286 1 152 99,9 1 889 987 31,5 50,0 62,2 

3000 870 708 730 99,9 1 889 565 31,5 53,6 66,7 
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I Tabell F2 presenteras resultaten för olika batterikapaciteter av litiumjonbatteriet. I 

tabellen presenteras, på samma sätt som för blysyrabatteriet, hur den totala konsumtionen 

av solel, elöverskottet och egenanvändningen förändras beroende av batterikapacitet. I 

tabellen presenteras även hur det totala elbehovet från elnätet och självförsörjandegraden 

förändras beroende av batterikapacitet. För varje batterikapacitet presenteras även total 

batterivolym och batterivikt. Överst i tabellen presenteras referensvärden som anger 

värdet på de olika parametrarna om inget batterilager inkluderas i systemet. Dessa värden 

presenteras för att fungera som jämförelse mot de olika simulerade fallen. 

Tabell F2: Resultaten av simuleringarna i batterimodellen för olika batterikapaciteter av litiumjonbatteriet. 

Batteri-

kapacitet 

[kWh] 

Totalkonsumtion 

av solel [kWh] 

Elöverskott 

[kWh] 

(qSC) [%] Totalt elbehov 

från elnätet 

[kWh] 

(qS) [%] Batteri-

volym 

[m3] 

Batterivikt 

[103 kg] 

0 798 688 72 750 91,7 1 961 585 28,9 0,00 0,00 

50 801 528 69 909 92,0 1 958 745 29,0 0,25 0,42 

100 804 281 67 157 92,3 1 955 992 29,1 0,49 0,83 

200 809 753 61 685 92,9 1 950 520 29,3 0,99 1,67 

300 814 834 56 603 93,5 1 945 439 29,5 1,48 2,50 

400 819 789 51 649 94,0 1 940 484 29,7 1,97 3,33 

500 824 439 46 998 94,6 1 935 834 29,9 2,46 4,17 

600 829 182 42 255 95,2 1 931 091 30,0 2,96 5,00 

800 837 588 33 849 96,1 1 922 685 30,3 3,94 6,67 

1000 845 340 26 097 97,0 1 914 933 30,6 4,93 8,33 

1200 852 328 19 110 97,8 1 907 945 30,9 5,91 10,0 

1400 858 557 12 880 98,5 1 901 716 31,1 6,90 11,7 

1600 864 008 7 430 99,2 1 896 265 31,3 7,88 13,3 

1800 868 052 3 386 99,6 1 892 221 31,5 8,87 15,0 

2000 870 970 468 99,9 1 889 303 31,6 9,85 16,7 

2200 871 438 0 100 1 888 835 31,6 10,8 18,3 

2400 871 438 0 100 1 888 835 31,6 11,8 20,0 

2600 871 438 0 100 1 888 835 31,6 12,8 21,7 

2800 871 438 0 100 1 888 835 31,6 13,8 23,3 

3000 871 438 0 100 1 888 835 31,6 14,8 25,0 
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Appendix G – Resultat från ekonomiska fallstudier 

I Tabell G1 och Tabell G2 presenteras mängden egenanvänd respektive såld solel, 

maximal levererad effekt, besparingen och intäkten per år och för batterilagrens totala 

livslängd samt den totala batterikostnaden och annuiteten för de utvalda 

dimensioneringsalternativen av blysyra- respektive litiumjonbatterilagret. 

Tabell G1: Mängd egenanvänd respektive såld solel, maximal levererad effekt, besparing och intäkt per år och för 

batterilagrens totala livslängd, samt den totala batterikostnaden och annuiteten för de utvalda 

dimensioneringsalternativen av blysyrabatterilagret. 

Blysyrabatterilager 

Batterikapacitet [kWh] 200 400 600 

Egenanvänd solel [kWh/år] 8 142 15 730 22 630 

Såld solel [kWh/år] 64 608 57 020 50 120 

Maximal levererad effekt [kW] 77 105 162 

Besparing [SEK/år] 4060 7837 11 276 

Intäkt [SEK/år] 27 006 23 834 20 950 

Besparing + intäkt [SEK/år] 31 066 31 672 32 226 

Total besparing [SEK] 20 415 39 415 56 705 

Total intäkt [SEK] 135 031 119 172 104 751 

Total besparing + intäkt [SEK] 155 445 158 587 161 456 

Total batterikostnad [SEK] 472 256 820 640 1 242 336 

Annuitet [SEK] 106 082 184 338 279 062 

 

Tabell G2: Mängd egenanvänd respektive såld solel, maximal levererad effekt, besparing och intäkt per år och för 

batterilagrens totala livslängd, samt den totala batterikostnaden och annuiteten för de utvalda 

dimensioneringsalternativen av litiumjonbatterilagret. 

Litiumjonbatterilager 

Batterikapacitet [kWh] 200 400 600 

Egenanvänd solel [kWh/år] 11 065 21 101 30 495 

Såld solel [kWh/år] 61 685 51 649 42 255 

Maximal levererad effekt [kW] 101 157 183 

Besparing [SEK/år] 5 513 10 513 15 195 

Intäkt [SEK/år] 25 784 21 589 17 663 

Besparing + intäkt [SEK/år] 31 297 32 103 32 857 

Total besparing [SEK] 67 665 129 037 186 483 

Total intäkt [SEK] 309 412 259 071 211 951 

Total besparing + intäkt [SEK] 377 077 388 109 398 434 

Total batterikostnad [SEK] 2 056 366 3 538 262 4 637 178 

Annuitet [SEK] 219 110 377 010 494 101 
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Appendix H – Jämförelse av fall 1 och 2 

I Tabell H1 och Tabell H2 presenteras en jämförelse av de ekonomiska resultaten för ett 

solcellssystem med respektive utan ett batterilager. I Tabell H1 presenteras resultaten för 

blysyrabatterilagren och i Tabell H2 presenteras resultaten för litiumjonbatterilagren. Det 

ekonomiska resultatet per år baseras på annuiteten samt besparingen och intäkten per år 

och det ekonomiska resultatet vid batterilagrens livslängds slut baseras på den totala 

batterikostnaden samt den totala besparingen och intäkten. 

Tabell H1: Jämförelse av system med respektive utan blysyrabatterilager. Total besparing + intäkt under batterilagrets 

livslängd, med respektive utan batterilager, samt ekonomiskt resultat per år och ekonomiskt resultat vid batterilagrets 

livslängds slut. 

Blysyrabatterilager 

Batterikapacitet [kWh] 200 400 600 

Total besparing + intäkt under batterilagrets 

livslängd [SEK] 

155 445 158 587 161 456 

Total intäkt utan batterilager vid batterilagrets 

livslängds slut [SEK] 

114 035 114 035 114 035 

Ekonomiskt resultat per år [SEK] -75 016 -152 666 -246 837 

Ekonomiskt resultat vid batterilagrets 

livslängds slut [SEK] 

-316 811 -662 053 -1 080 880 

 

Tabell H2: Jämförelse av system med respektive utan litiumjonbatterilager. Total besparing + intäkt under 

batterilagrets livslängd, med respektive utan batterilager, samt ekonomiskt resultat per år och ekonomiskt resultat vid 

batterilagrets livslängds slut. 

Litiumjonbatterilager 

Batterikapacitet [kWh] 200 400 600 

Total besparing + intäkt under batterilagrets 

livslängd [SEK] 

377 077 388 109 398 434 

Total intäkt utan batterilager vid batterilagrets 

livslängds slut [SEK] 

273 684 273 684 273 684 

Ekonomiskt resultat per år [SEK] -187 813 -344 907 -461 244 

Ekonomiskt resultat vid batterilagrets 

livslängds slut [SEK] 

-1 679 289 -3 150 153 -4 238 744 

 


