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Abstract

The potential of using Li-ion technology as stationary
backup power in hydropower plants 

Sara Andersson

In hydropower plants it is necessary to always have local power supply. Therefore,
the plants are equipped with batteries as stationary back up power. Vattenfall
Vattenkraft is using lead acid batteries but has been investigating alternatives to
replace them. The aim of this study is to investigate the potential of using Li-ion
technology as back up power.

The study showed that Li-ion batteries have many qualities. The Li-ion technology will
decrease the space and maintenance demand. The technology also eliminates many of
the personal safety risks that lead acid batteries may cause. Unfortunately
overcharging or overheating the Li-ion battery may result in fire or explosion. Those
risks are reduced by an electronic battery management system and mechanical
protection.

The result from the cost comparison between the two battery technologies showed
that the maintenance costs decreases with 70 % when using Li-ion battery. The
purchase cost of Li-ion batteries is almost three times higher compared to lead acid
batteries. But prices will probably drop drastically in the coming years.

According to this study Li-ion has great potential to replace the lead acid battery. 
Vattenfall Vattenkraft should wait until the technology develops further and prices
decrease before any larger installations are made. But small installations should be
considered in order to get more experience of the technology.
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Sammanfattning 
I vattenkraftanläggningar finns det behov av att ständigt ha tillgång till elektricitet för 

att försörja viktiga funktioner såsom kontroll- och övervakningssystem. Anläggningarna 

är därför bestyckade med reservkraftsystem i form av stationsbatterier. Idag används 

blybatterier eftersom tekniken är robust, kostnadseffektiv och väl beprövad. 

Blybatterierna kräver dock kontinuerligt underhåll, är skrymmande samt innehåller 

frätande syra och höga blymängder. 

 

Den här studien syftar till att utreda vilka förutsättningar som finns för att ersätta 

blybatterierna med Li-jonbatterier. Studien undersöker hur den nya batteriteknologin 

skulle påverka person- och anläggningssäkerheten och ger förslag på hur utformning av 

ett stationsbatteri med Li-jonceller kan göras. Studien syftar även till att göra en 

kostnadsjämförelse mellan bly- och Li-jonbatteriet.   

 

Till skillnad från blybatteriet består Li-jonbatteriet inte av en enstaka cellkemi utan är 

en hel familj. De olika cellkemierna ger batteriet olika egenskaper. Några av de faktorer 

som gör Li-jontekniken fördelaktig är dess höga energidensitet, långa livslängd, låga 

underhållsbehov och möjlighet till övervakning på cellnivå.   

 

Vattenfall Vattenkraft installerade ett stationsbatteri med Li-jonceller 2006. Denna 

studies utvärdering visar att anläggningen har fungerat bra. Mätning av batteriets inre 

resistans, som var en del av studien, i Älvkarleby november 2014 visar inga tydliga 

kapacitetsförsämringar trots att batteriet varit i drift i nästan nio år.  

 

Studien påvisar vissa skillnader i person- och anläggningssäkerheten vid installation av 

Li-jonteknik. Ett stationsbatteri av Li-jonceller kan vara uppbyggt av parallella 

batteristrängar som utrustas med egen laddare och brytare. Det ökar likströmssystemets 

redundans eftersom delar av batteriet kan kopplas bort samtidigt som resterande 

batteristrängar kan leverera kapacitet till anläggningen. Dessvärre kan Li-jonbatteriet 

börja brinna och explodera vid överladdning, överhettning och kortslutning. Batteriet 

måste därför övervakas av ett elektroniskt övervakningssystem, en BMS, och är utrustat 

med mekaniska skydd. BMS:en förhindrar farliga förhållanden och gör det möjligt att 



 

övervaka batteriet på avstånd. Vid installation av Li-jonbatterier undviks hantering av 

stark syra och hälsofarligt bly. Dessutom försvinner risken för vätgasexplosion.  

 

Förslag på utformning av stationsbatterier med Li-jonteknik beskriver att det i vissa fall 

finns möjlighet att dimensionera batteriet med lägre kapacitet jämfört med blybatteriet 

och ändå erhålla samma säkerhetsgrad. Utformningen visar även att brandcellerna kan 

göras mindre och kylanläggning i batterirummen inte behövs i lika stor utsträckning.  

 

Studiens kostnadsjämförelse jämför underhålls- och inköpskostnader för Li-jon- och 

blybatteriet. Resultatet från analysen visar att underhållskostnaden minskar med 75 % 

för Li-jonteknik men att inköpskostnaden för Li-jonbatterier i dagsläget är nästan tre 

gånger högre än för blybatteriet. Men mycket tyder på att inköpskostnaden kommer 

reduceras kraftigt i framtiden.  

 

Studiens slutsats är att Li-jonbatteriet har många fördelar som stationsbatteri, men 

tekniken är fortfarande ung och är under ständig utveckling. Vattenfall Vattenkraft bör 

vänta tills tekniken mognat och priserna sjunkit till lägre nivåer innan det görs större 

installationer. Erfarenhet av tekniken är viktigt för att kunna utvärdera tekniken och få 

mer kunskap i företaget. Mindre installationer av Li-jonbatterier, såsom 

pilotanläggningen i Älvkarleby bör därför övervägas.  
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Vanligt förekommande termer och tekniska förkortningar  

 
Ah    Amperetimme, enhet för elektrisk laddning.  

Anod    Batteriets elektrod där oxidation sker 

C-rate     Strömmen som behövs för att ladda/urladda ett batteri på en 

   timme 

Battericentral  Nod i stationens likströmsnät till vilken batterier ansluts 

Batteristräng  Varje parallellt batteri i ett batterisystem  

BMS    Battery Management System 

Katod    Batteriets elektrod där reduktion sker 

Kontaktor  Apparat som har förmåga att bryta stora strömmar 

LCO   Litium-koboltoxid 

LFP   Litium-järnfosfat 

LMO   Litium-manganoxid 

LTO   Litium-titanat 

NMC   Litium-nickel-mangan-koboltoxid 

SOC    State of Charge, batteriets kapacitet som procent av maximal 

   kapacitet 

Termisk rusning Termisk rusning innebär okontrollerad och irreversibel ökning 

   av den interna celltemperaturen. Konsekvensen kan i värsta fall 

   vara att batteriet börjar brinna eller exploderar 
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1 Inledning 
Vid vattenkraftanläggningar är det väsentligt att ständigt ha tillgång till lokalkraft för att 

försörja aggregat, länspumpar, kommunikation med mera. För att säkra kraftmatning 

även vid bortfall av nätmatning bestyckas kraftverken i regel såväl med dieseldrivet 

reservkraftaggregat som med ett stationsbatteri. Stationsbatteriet konstrueras i 

vattenkraftanläggningar normalt av blyceller. 

Blybatteriet är det äldsta uppladdningsbara batteriet. Det är robust och kostnadseffektivt 

och en välbeprövad teknik. Blyceller genererar vätgas som riskerar att antändas. På 

grund av explosionsrisken behöver stationsbatteriet placeras i avskilda rum med krav på 

ventilation. Detta resulterar bland annat i omfattande utrymmeskrav samt dyra system 

för ventilation och brandsäkerhet, faktorer som gör det intressant att ersätta blybatterier 

med annan teknik. Andra faktorer som talar för utbyte är de höga underhållskostnaderna 

och säkerhetsriskerna för de som underhåller batterierna.  

Vattenfall Vattenkraft har under en längre tid undersökt möjligheterna att ersätta 

blybatterier med annan batteriteknik. Bland alternativen till de traditionella batterierna 

har Li-jontekniken visat sig intressant.  

Då säkerhetskulturen inom vattenkraftbranschen är mycket hög krävs noggranna 

utredningar innan beprövade system ersätts med nya. Stationsbatteriet kräver speciell 

omsorg, eftersom det normalt krävs batterispänning för att kunna både starta och stoppa 

ett aggregat i vattenkraftstationerna. Vid Vattenfall Vattenkrafts anläggning i 

Älvkarleby har ett försök pågått i snart 9 år i vilket man bytt ut det konventionella 

blybatteriet mot ett Li-jonbatteri.  

Li-jonteknik är relativt ny på marknaden. Den förekommer i många elektroniska 

utrustningar såsom datorer och mobiltelefoner. Större batterisystem har utvecklas för 

bilindustrin men har inte i någon större utsträckning använts för stationära installationer 

som reservkraft. Li-jonbatterier har många bra egenskaper såsom hög energitäthet, 

kräver lite underhåll och lång livslängd.   
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1.1 Syfte och mål  
Studiens huvudsakliga syfte och mål är att undersöka förutsättningar för att utforma 

stationsbatterier med Li-jonteknik. Studien ska även påvisa skillnader i anläggnings- 

och personsäkerhet vid installation av Li-jonteknik. Med hänsyn till Li-jonbatteriers 

egenskaper och insamlade erfarenheter ska förslag ges på hur batteriteknologin kan 

implementeras i likströmssystemet.  

Studien syftar även till att göra en kostnadsjämförelse som beskriver kostnadsskillnader 

för underhåll och inköp av bly- och Li-jonbatterier. 

1.1.1 Delmål 

- Undersöka skillnaderna för Li-jon- och blybatteriers egenskaper.  

- Undersöka vilka erfarenheter andra aktörer har av Li-jonteknologin samt utreda 

hur pilotanläggningen i Älvkarleby har fungerat. 

- Beskriva kostnadsutvecklingen för Li-jontekniken samt uppskatta 

underhållskostnader för bly- och Li-jonbatteri som reservkraft.  

1.2 Metod  

1.2.1 Litteraturstudier 

Vid projektets start påbörjades en litteraturstudie för att skapa större förståelse för 

likströmssystemets funktion. Beskrivningen av Li-jon- och blybatteriers egenskaper 

samt undersökningen av kostnadsutvecklingen för Li-jonbatterier är produkter av 

litteraturstudier. 

1.2.2 Intervjuer 

Intervjuer var ett viktigt verktyg för att diskutera Li-jonbatteriets egenskaper och 

säkerhetsrisker med experter inom området. Erfarenheter av Li-jonbatterier har erhållits 

genom att intervjua användare, tillverkare och försäljare av Li-jonbatterier. 

Pilotanläggningen i Älvkarleby har utvärderats genom intervjuer med personal på 

anläggningen. 
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1.2.3 Mätning av inre resistans på Li-jonbatteriet i Älvkarleby 

Mätningar av inre resistansen på Li-jonbatteriet i Älvkarleby utfördes genom göra ett 

antal positiva och negativa strömsteg vid varierande laddningsgrad på batteriet. Före 

varje strömsteg loggades batteriets spänning och ström med en transientanalysator 

Mätningen genomfördes på plats i Älvkarleby 2014-11-18 i samarbete med SWECOS 

elkraftexperter. 

1.3 Rapportens disposition  
Studiens första kapitel är av förberedande karaktär och innefattar information som är 

relevant för fortsatt läsning. Kapitel 1 innefattar inledning till studien, dess syfte, 

delmål, metod och avgränsningar. Kapitel 2 förklarar likströmssystemet och 

stationsbatteriets funktion och uppbyggnad i vattenkraftstationer. Kapitel 3 beskriver 

batteriers funktion och egenskaper.  

Kapitel 4 till och med 10 innefattar information om batteriteknologierna som har 

samlats in genom litteraturstudier och intervjuer. Kapitel 4 och 5 beskriver bly- och Li-

jonbatteriets egenskaper och uppbyggnad och i kapitel 6 sammanfattas 

batteriegenskaperna i en jämförande tabell. I kapitel 7 beskrivs säkerhetsrisker med bly- 

och Li-jonbatteriet och i kapitel 8 redogörs Li-jonbatteriets marknad och 

kostnadsutvecklingen för batterier. I kapitel 9 ges bakgrundsinformation till Li-

jonbatteriet i Älvkarleby. I kapitel 10 sammanfattas de erfarenheter försäljare och 

användare har av Li-jontekniken.  

Kapitel 11 till och med 13 presenterar studiens resultat baserat på den information som 

redovisas i de tidigare kapitlen. Kapitel 11 beskriver skillnader i person-och 

anläggningssäkerhet vid installation av Li-jonteknik. I kapitel 12 ges förslag på hur ett 

stationsbatteri med Li-jonceller kan utformas. Kapitel 13 innefattar en 

kostnadsjämförelse mellan bly- och Li-jonbatterier som stationsbatteri.   

1.4 Avgränsningar  
- I denna rapport studeras fritt ventilerat blybatteri eftersom det är den typen av 

batteri som används som stationsbatteri i Vattenfalls Vattenkrafts anläggningar. 

- Miljöaspekter gällande de två batterityperna berörs bara på ytan. 
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- Kostnadsutvecklingen för Li-jonbatteriet baseras på en kostnadsmodell.   

- Underhållstider för stationsbatteriet inkluderar inte eventuell reparation av 

batterianläggningen.  
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2 Likströms- och reservkraftsystem i vattenkraftstationer  
I detta kapitel förklaras likströmssystemets funktion i Vattenfalls vattenkraftstationer 

samt de krav som ligger till grund för utformningen av systemet. Kraven för Vattenfall 

Vattenkrafts likströmssystem är specificerade i Vattenfalls riktlinje Utformning av 

likspänningssytem (Vattenfall 2010b). Kraftstationerna är uppbyggda på olika sätt och 

därför råder det olika förutsättningar på praktiskt taget varje station.  

2.1  Likströmssystemet i vattenkraftstationer 
Likströmssystemet har i uppgift att kontinuerligt förse kraftstationens kontrollutrustning 

med ström samt att strömförsörja likströmsmatad kraftutrustning såsom dammluckor 

och tryckoljepumpar. Likströmssystemet kraftmatas via likriktare och/eller batterier, där 

likriktaren normalt matar ansluten belastning och underhållsladdar tillhörande batteri. 

Vid störning i växelspänningsmatningen övertar batterierna strömförsörjningen. Även 

under enstaka tillfällen i normaldrift tas energi kortvarigt ur batterierna (Vattenfall 

2010b). 

2.1.1 Funktionskrav 

Likströmssystemet ska vara uppbyggt av två separata system, A- respektive B-system. 

Det innebär att batterier, likriktare, battericentraler, huvudfördelningscentraler, 

växelriktare, kablar och systemövervakning ska vara dubblerade. De båda systemen ska 

vara separerade från varandra. Växelspänningsmatning till likriktarna ska vara skilda 

om det finns möjlighet i systemet. Figur 1 illustrerar likströmssystemets uppbyggnad 

(Vattenfall 2010b).  

Funktionskraven är uppsatta med hänsyn till dessa punkter: 

• Avbrott i ett batteri slår inte ut hela likströmssystemet. 

• Avbrott i en kabel eller säkring slår endast ut en begränsad del av 

likströmssystemet. 

• Inkommande överspänningar slår inte ut hela likströmssystemet. 
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2.1.1.1 Battericentral	  

Batteriet i A-systemet är tillsammans med likriktaren ansluten till likströmssystemets 

battericentral, B1A-Y, och batteriet samt likriktare i B-systemet är ansluten till 

battericentral B1B-Y. Matning till/från batteriet är inte utrustad med brytorgan eller 

säkringar (Vattenfall 2010b). 

2.1.1.2 Huvudcentraler	  

Huvudcentralerna LHC1A och LHC1B fördelar kraftmatning till exempelvis 

nödbelysning, manövermotorer och växelriktare. Fördelning av lasterna görs med 

hänsyn till redundans och en jämn belastning mellan systemen (Vattenfall 2010b). 

Huvudcentralerna LHC2A och LHC2B kraftmatar objekt såsom brytmagneter och 

reläskydd. Huvudcentralerna är anslutna till både battericentral B1A-Y och B1B-Y, 

men vid ostörd drift matas LCH1A och LCH2A endast från system A och LHC1B och 

LCH2B från system B (Vattenfall 2010b). 

Figur 1 – Schematisk bild över likströmssystemets utformning. (Svenska kraftnät 2014) 
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Huvudcentralerna LHC3A och LHC3B fördelar matning till exempelvis lokal 

kontrollutrustning och radiolänkar. TLHC3A/B matas vid ostörd drift av båda 

battericentralerna (Vattenfall 2010b). 

2.1.2 Tekniska krav 

De tekniska krav som ligger till grund för utformning av likströmssystem är (Vattenfall 

2010b): 

• Spänningsnivåer i systemet ska vara 220 V eller 110 V och 24 V.  

• Polspänningen hos batteriet måste ligga mellan 110 % och 90 % av nominell 

spänning. 

• Batterierna ska dimensioneras för avbrott på minst 3 timmar.  

2.2 Batteri  
Stationsbatterier för vattenkraftverk består idag huvudsakligen av typen fritt ventilerade 

enkelcellbatterier. 

2.2.1 Batteridimensionering 

För varje batterisystem skapas en belastningsprofil. Belastningsprofilen upprättas 

genom att beräkna batteriets strömbelastning som funktion av tiden. Utifrån 

belastningsprofilen bedöms nödvändig batterikapacitet. Andra faktorer som 

uppmärksammas vid batteridimensioneringen är: 

• avbrottstid 

• polspänningens högsta och minsta tillåtna värde 

• hänsyn till åldrande och ofullständig laddning  

• batterityp 

• omgivningstemperatur 

Vid dimensionering av delade batterier ska de båda batteridelarna tillsammans klara 

hela belastningsprofilen. En batteridel, B1A eller B1B, skall dock kapacitetsmässigt 

ovillkorligen klara fullständig utlösning av hela stationen i samband med störning, samt 

klara sin del av belastningen under avbrottstiden. I många kraftstationer är 

batteridelarna dimensionerade för större kapacitet än så för att uppnå ett mer redundant 

system. Det är vanligt förekommande att varje batteridel är dimensionerat för att ensamt 

kunna leverera belastningens energibehov (Hedman 2014). Båda batteridelarna i 



 8 

likströmssystemet ska ha samma kapacitet. Det innebär att batteriet med störst 

belastning dimensionerar systemet. Vilket cellantal som behövs i batteriet beror på 

nominella spänningen i systemet (Vattenfall 2010b).  

Batteriet måste vara dimensionerat för att klara kortslutningsström under en angiven tid 

utan att ta skada. En stor kortslutningsström är nödvändig för att kunna utlösa säkringar 

och aktivera skydd vid fel i likströmssystemet (Svensk elstandard 2014).  

Batteritillverkaren beräknar batteristorleken utifrån den framtagna belastningsprofilen, 

lägsta tillåtna polspänning och önskat cellantal. Tillverkaren ansvarar därmed för att 

batteriet klarar profilens belastningar (Vattenfall 2010b).  

2.2.2 Likriktardimensionering  

Vid normalfall försörjer likriktaren likströmssystemet och underhållsladdar batteriet. 

Likriktaren dimensioneras så att kapacitet finns för att ladda upp batteriet efter 

energiuttag och samtidigt försörja likströmssystemet.  Blybatteriet ska kunna uppnå 90 

% laddningsgrad inom 12 timmar (Vattenfall 2010b). 

2.2.3 Batterirum 

Vattenfalls kraftstationer är indelade i tre kategorier; A, B och C. Indelningen sker med 

hänsyn till tillgänglighetskrav, anläggningsförutsättningar och prestanda. För stationer 

som är A- eller B-kategoriserade ska de två delarna av stationsbatteriet vara separerade i 

egna brandceller. Stationer som är C-kategoriserade får batteridelarna vara placerade i 

samma brandcell (Vattenfall 2010b).  

 

Temperaturen i batterirummen ska vara mellan 19-21°C. För att hålla temperaturen 

inom rätt intervall i finns kylanläggningar installerade i vissa av Vattenfalls Vattenkrafts 

batterirum (Hedman 2014). Ventilation ska finnas i alla batterirum för att minska risken 

för batteriexplosion (Vattenfall 2010b). 

2.2.4 Laddning 

Blybatteriet måste vara fulladdat för att kunna försörja likströmssystemet med tillräcklig 

effekt och energi då stationen är spänningslös och det görs genom att batteriet hela tiden 

underhållsladdas vid normal drift. Underhållsladdningen, som även kallas hålladdning, 

gör också att åldrandet av batteriet begränsas och att batteriets egenskaper behålls. Vid 
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för låg hålladdningsspänning minskar batteriets kapacitet och vid för hög spänning 

korroderar cellerna med konsekvensen förkortad livslängd (Vattenfall 2010b).    

2.2.5 Övervakning  

Batteriets hålladdningsspänning bevakas för att försäkra ett fullständigt laddat batteri 

och för att spänningsavvikelser kan förkorta batteriets livslängd. Batteriernas livslängd 

blir acceptabla om hålladdningsspänningen inte avviker från normalvärdet med mer än 

±1 %. Övervakningslarmet är utformat så att det larmar om laddningsspänningen 

avviker från dessa gränser. Övervakning av jordfel finns också vid stationsbatterier. 

Jordfelsövervakningen ger signal för enkla jordfel (Vattenfall 2010b). 

2.3 Underhållsrutiner 
Stationsbatterierna i vattenkraftsstationerna kontrolleras enligt Vattenfalls riktlinjer.  

Det för att vara säker på att reservkraftutrustningen fungerar som förväntat och för att 

förlänga systemets livslängd. 

2.3.1 Rutinmässigt underhåll  

Rutinmässigt underhåll av batterianläggningen genomförs en gång i månaden. Vid det 

rutinmässiga underhållet kontrolleras exempelvis hålladdningsspänningen, 

ventilationsanläggningen och polspänningen. Blybatterier konsumerar vatten och därför 

behövs kontinuerlig påfyllning av avjoniserat vatten (Vattenfall 2010b).  

2.3.2 Batteritest 

När batterierna har varit i drift i cirka 2−3 månader görs en idrifttagningskontroll av 

beställaren. Idrifttagningskontrollen genomförs för att säkra att batterianläggningen 

fungerar som förväntat. När batterierna varit i drift i två år genomförs en 

garantikontroll.  

 

För att fastställa batteriets tillstånd görs kapacitetskontroller. När batterikapaciteten har 

sjunkit till 90 % av märkkapaciteten ska stationsbatteriet bytas ut. Kapacitetskontroll 

utförs det 5:e, 7:e och 9:e driftåret. Efter det 9:e året genomförs kontrollen löpande varje 

år tills det att batteriet tas ur drift (Gustafsson 2014). 
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2.3.3 Arbetsmiljö 

Svavelsyran i blybatteriet är starkt frätande varför stor försiktighet måste iakttas vid 

hantering av batteriet. Vid arbete på batterier ska ögonskydd användas och anordning 

för ögonsköljning ska alltid finnas tillgängligt (Vattenfall 2010b). 

De salter som kan bildas på batterikärlens anslutningar är giftiga, därför ska händer 

alltid tvättas noggrant efter arbete på batteriet (Vattenfall 2010b). 

I battericellerna bildas explosiv gas. Det är därför viktigt att ventilationen i utrymmet är 

god. Användning av öppen eld i närheten av batteriet är förbjudet (Vattenfall 2010b).  
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3  Batteriets egenskaper 
Ett batteri är uppbyggt av en eller flera battericeller. Varje battericell lagrar kemisk 

energi i dess elektroaktiva elektrodmaterial och elektrisk laddning skapas genom en 

elektrokemisk redox-reaktion. Cellerna är uppbyggda av en positivt och en negativ 

laddad elektrod, anod och katod, i en elektrolyt och elektronerna vandrar genom en 

extern krets. Figur 2 illustrerar batteriets uppbyggnad. Genom att koppla celler i serie 

och/eller parallellt kan spänningsnivån och kapaciteten som krävs för den tänkta 

applikationen uppnås.  Ett batteris egenskaper beror dels på cellkemi och design, men 

även på driftförhållanden (Bernstein Research 2014). Ett batteri kan designas antigen 

för höga effekter eller högt energiinnehåll. Stationsbatterier designas för högt 

energiinnehåll (Helander 2014). 

3.1 Energidensitet  
Energidensiteten för ett batteri är ett mått på mängden energi per mass- eller 

volymenhet. Generellt uppnås högre energidensitet genom att använda kemikalier som 

är mer reaktiva. Nackdelen är att mer reaktiva kemikalier är ostabila och svårhanterliga.  

Energidensiteten beror också på kvalitén hos de aktiva materialen i cellen. Därför kan 

celler med samma typ av aktiva material från olika tillverkare bete sig olika (Element 

energy 2012). 

3.2 Kapacitet 
Ett batteris kapacitet är den laddningsmängd som ett batteri kan leverera vid nominell 

spänning. En liten cell har mindre kapacitet än en större cell med samma kemi, men 

Figur 2 - Batterier lagrar kemisk energi och konverterar det till elektrisk energi (Bernstein Research 2014)  
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båda kan leverera ström vid samma spänningsnivå. Ett batteris kapacitet uttrycks i 

amperetimmar, Ah. Kapaciteten hos ett batteri uttrycks ofta som den konstanta ström ett 

batteri kan levererar vid 20°C och 10 timmars urladdning vid nominell spänning. 

Exempelvis kan ett 100 Ah batteri i rumstemperatur leverera 10 A i 10 timmar (Element 

energy 2012).  

Cellens kapacitet minskar om cellen urladdas med höga strömmar då höga strömmar 

orsakar större förluster i batteriets inre impedans. Peukerts nummer, k, beskriver hur 

batteriets kapacitet beror på urladdningshastigheten. Om Peukerts nummer är nära 1 

betyder det att kapaciteten är oberoende av urladdningshastigheten. När k är högre än 1 

beror kapaciteten på hastigheten (Hecobattery 2013). 

3.3  Spänning 
Nominella spänningen för ett batteri bestäms av de aktiva kemikaliernas elektrokemiska 

egenskaper och antalet celler i batteriet. Vilken spänning som uppstår vid terminalerna 

av batteriet vid en viss tidpunkt beror på lastströmmen, batteriets SOC och den interna 

impedansen i cellen, som i sin tur beror på temperatur och cellens ålder (Bixmart 2015). 

 

Urladdningskurvan för ett batteri visar hur batterispänningen sjunker med batteriets 

SOC. Kurvan är unik för varje cellkemi. En lutande urladdningskurva innebär att den 

levererade effekten från batteriet gradvis minskar under hela urladdningscykeln (Battery 

University 2014a). Vid höga kraftapplikationer kan det uppstå problem vid slutet av 

urladdningscykeln eftersom spänningen har sjunkit. Däremot är det lättare att uppskatta 

SOC för batterier med sluttande urladdningskurva (Mcdowall 2008). 

3.4  Laddningseffektivitet 
Hur effektivt ett batteri är vid laddning bestäms genom att jämföra tillsatt energi när 

batteriet laddas med den mängd energi som sedan utvinns ur batteriet. 

Laddningseffektiviteten kan vara nära 100 % när batteriet laddas mellan 20 % och 80 % 

av kapaciteten, medan stora försluter kan uppkomma vid de sista 20 % (Lindqvist 

2012). 
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3.5 Självurladdning 
Trots att batteriet inte används minskar dess kapacitet på grund av självurladdning. 

Hastigheten på självurladdningen beror på omgivningstemperaturen och batterityp. Vid 

högre temperaturer ökar självurladdningen och vid lägre temperaturer minskar 

självurladdningen (Lindqvist 2012). 

3.6 Inre resistans 
Storleken på inre resistansen i ett batteri beror på batteriets storlek, cellkemi, ålder, 

temperatur och urladdningsströmmar. Låg inre resistans i ett batteri tillåter höga 

urladdningsströmmar. Mätning av den inre resistansen i kan ge beskrivning av batteriets 

ålder och tillstånd (Energizer 2005).  

3.7 Livslängd 
Ett batteris prestanda försämras med tiden vare sig det används eller inte, fenomenet 

kallas kalenderlivslängd. Åldrandet beror på oönskade kemiska sidoreaktioner som sker 

mellan elektroderna och elektrolyten. De kemiska sidoreaktionerna går inte att förhindra 

helt, men genom att ladda ur och upp batteriet vid optimal temperatur och till optimal 

SOC-nivå kan åldringshastigheten begränsas (SOU 2013). 

Batteriets prestanda försämras även av antal upp- och urladdningscyklar och det kallas 

cykellivslängd. Cykellivslängden hos ett batteri definieras som antal hela ur- och 

uppladdningar ett batteri kan klara av innan dess kapacitet har sjunkit till under 80 % av 

initial kapacitet (Eaton 2010). Vid varje upp- och urladdningscykel sker en långsam 

försämring av de aktiva kemikalierna i cellen och det medför att cellens kapacitet 

försämras och inre resistans ökar (SOU 2013). Vilken livslängdparameter som är 

viktigast beror på tillämpningen. För stationsbatterier är kalenderlivslängden den 

begränsande parametern eftersom de sällan upp- och urladdas.   

3.8 Temperaturegenskaper 
Nominell batteriprestanda brukar oftast specificeras för arbetstemperaturer mellan  

−20°C och +30°C. Den faktiska prestandan kan avvika avsevärt från nominell prestanda 

om batteriet arbetar vid högre eller lägre temperaturer. Vid låga temperaturer minskar 

batteriets kapacitet eftersom de elektrokemiska reaktionerna sker långsammare. Även 
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om ett batteri specificeras för att arbeta ner till −20°C eller  

−30°C kan kapaciteten försämras allvarligt redan vid 0°C (Enersys 2014). 

De elektrokemiska reaktionerna ökar exponentiellt med stigande temperatur. Det 

betyder att mer momentan effekt kan fås ut från batterier vid högre temperaturer. Men 

vid högre temperatur åldras batteriet snabbare och självurladdningen ökar. Vid den övre 

gränsen av drifttemperaturen bryts de aktiva kemikalierna i batteriet ner och batteriet 

kan förstöras (Enersys 2014).   
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4 Blybatteriet 
Blybatteriet uppfanns 1859 och är det äldsta uppladdningsbara batteriet, och används än 

idag i många applikationer, huvudsakligen som bilbatteri. Blybatterier är en väl 

beprövad teknik och det finns många tillverkare världen runt (Battery University 

2014a).   

4.1 Uppbyggnad och funktion 
I en laddad blycell är katoden av bly, anoden av blyoxid och elektrolyten är svavelsyra 

utspätt med vatten. Vid urladdning byter anoden och katoden plats. Vid urladdning 

omvandlas blyet och blyoxiden till blysulfat och samtidigt förbrukas svavelsyra (Battery 

University 2014a). Vid laddning av batteriet sker det omvända. Tabell 1 beskriver 

blybatteriet laddningsförlopp. Om ett blybatteri överladdas bildas vätgas vid negativa 

polen och syrgas vid positiva. Gaserna uppstår för att vatten i elektrolyten sönderdelas 

(CTEK 2004). Blybatterier måste därför placeras i ett ventilerat utrymme och behöver 

kontinuerlig påfyllning av elektrolyt.  

 
Tabell 1 - Blybatteriets urladdningsförlopp 

Katodreaktion 	  
 

Anodreaktion 	  
 

Totalt PbO2 +Pb+ SO4
2− + 4H + → 2PbSO4 + 2H2O 	    

 

Ett blybatteri består av flera 2,13 V celler som seriekopplas för att uppnå en högre 

spänningsnivå i batteriet. Ett blybatteri återfinns i spänningarna 6, 8 eller 12 V, 

vanligast är 12 V batteri (Battery University 2014a). Blybatterier tillverkas med olika 

energimängd, batterier med hög kapacitet innehåller mer kemiskt material.  

4.2 Egenskaper 
Blybatteriet är robust, tillförlitligt och ekonomiskt fördelaktigt sett till livslängden. 

Nackdelen är att batteriet har låg energidensitet, cirka 30−50 Wh/kg, det innebär att det 

är skrymmande och tungt i förhållande till energiinnehållet (Buchmann 2001).  

PbO2 + 4H
+ + SO4

2− + 2e− → PbSO4 + 2H2O

Pb+ SO4
2− + 2e− → PbSO4
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Blybatteriets självurladdning i rumstemperatur är ungefär 4−5 procent per månad 

(Lifeline 2014). För varje 10°C som drifttemperaturen sänks avtar själurladdningen med 

50 %. (Battericentralen 2010).  

Cykellivslängden för blybatterier är ungefär 600−900 cykler i rumstemperatur 

(Bernstein Research 2014). Kalenderlivslängden för blybatterier som är designade för 

högt energiinnehåll brukar vara cirka 15 år (Helander 2014). 

4.2.1 Temperaturegenskaper 

Drifttemperatur för blybatterier är mellan −40°C och +60°C (Bernstein Research 2014). 

Optimala temperaturen är 20°C ± 5°C (Hoppecke 2013). Höga temperaturer ökar 

batteriets kapacitet men även batterislitaget. Figur 3 visar hur blybatteriets livslängd 

beror på temperaturen. En tumregel är att livslängden minskar med 50 % för varje 10°C 

i temperaturökning (Svenska kraftnät 2014). 

Vid låga temperaturer sker de kemiska processerna långsammare och polspänningen 

ökar på grund av att svavelsyrans densitet ökar. Vid låga temperaturer finns det risk för 

att elektrolyten fryser, vid vilken temperatur det sker beror på batteriets SOC. Vid låga 

SOC-nivåer innehåller elektrolyten procentuellt mer vatten och kan frysa redan vid 0°C. 

Vid höga SOC-nivåer klara batteriet lägre temperaturer utan att frysa. Om batteriet 

fryser finns risk för att det förstörs (Hoppecke 2013). 

4.2.2 Urladdningshastighet 

Fritt ventilerade blybatterier har ett Peukert nummer som varierar mellan 1,2 och 1,6 

(Lead Acid Batteries 2014). Ett Peukert nummer större än ett innebär att kapaciteten 

Figur 3 - Blybatteriets livslängd halveras för varje 10°C temperaturökning (Svenska kraftnät 2014) 
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beror av urladdningshastigheten, illustreras i Figur 4. Arean under kurvorna är den 

tillgängliga kapaciteten.  

 

Vid för höga urladdningsströmmar finns risk för överhettning i cellen. Maximala 

urladdningshastigheten för blybatterier brukar vara inom intervallet 6-10 C (Bernstein 

Research 2014). 

4.2.3 Laddning av blybatteri 

Vid laddning av batteriet behöver spänningen vara större än batteriets nominella 

spänning. För att uppnå optimal laddning är det viktigt att ta hänsyn till temperaturen 

(Svensson 2010). Vid laddning av ett blybatteri sönderdelas vatten till vätgas och 

syrgas, så kallad gasning. På grund av gasningen är laddningseffektiviteten endast 

80−85 % (Bernstein Research 2014). Laddningstiden för ett blybatteri är relativt låg, 

den brukar vara i intervallet 8 – 12 timmar (Buchmann 2001).  

Djupurladdning förkortar påtagligt batteriets livslängd på grund av att blysulfatet som 

bildas under urladdningen inte återgår till blyoxid och sulfat. Batteriinstallationer 

dimensioneras för ett urladdningsdjup på maximalt 20 % av SOC (Helander 2014). 

Sidoreaktionerna som sker när blybatteriet laddas gör det tolerant mot överladdning. 

Men om överladdning sker en längre period ökar korrosionen i batteriet vilket förkortar 

livslängden (Lifeline 2014).  

Figur 4 - Blybatteriets spänningskurva vid olika urladdningshastigheter (Battery University 2014b) 
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4.3 Miljöaspekter 
Blybatterier har låg energidensitet och innehåller därför mycket råmaterial per kWh. 

Samtidigt är blyindustrin energiintensiv och släpper ut mycket växthusgaser (Albright 

2012). En mycket stor del av alla blybatterier återvinns och återvinningsprocessen är väl 

etablerad (Jonsson 2014).  
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5 Li-jonbatteriet 
Kommersialiseringen av Li-jonbatteriet började 1991 i Japan. På grund av att Li-

jonbatteriets höga andel som batteri i portabel elektronik är det en av det mest använda 

batteriteknologierna. I början av 2000-talet började Li-jonbatterier användas i elbilar 

och marknaden växer. Användning av Li-jonbatterier som energilager och reservkraft är 

en ny applikation men förväntas öka i stor utsträckning (Horbia 2014). 

5.1 Uppbyggnad  
Namnet Li-jonbatteri beskriver inte en cellkemi, såsom blybatteriet, utan beskriver en 

familj av cellkemier med Li-joner som laddningsbärare. Battericellerna kategoriseras 

vanligtvis av katodmaterialet. I kapitel Error! Reference source not found. beskrivs 

de olika cellkemierna närmare.  

Vanligvist består anoden i ett laddat Li-jonbatteriet av kol-material såsom grafit eller 

hårt kol. Elektrolyten i en Li-joncell kan vara i flytande eller i fast form och är 

vanligtvis en icke vattenlöslig organisk lösning som innehåller litiumsalt. För att 

motverka kortslutning innehåller Li-jonceller även en separator. Separatorn uppgift är 

att förhindra fysisk kontakt mellan anod och katod (Mcdowall 2008). Tabell 2 beskriver 

Li-jonbatteriets urladdningsförlopp, vid laddning sker det omvända. 

Tabell 2 – Li-jonbatteriets urladdningsförlopp, där Met står för metall (Mcdowall 2008)  

Anodreaktion 
 

 

Katodreaktion 
 

 

Totalt   

5.1.1 Arkitektur 

Li-jonceller kan förekomma i tre olika arkitekturer: prismatiskcell, cylindriskcell och 

pouchcell. Alla cellarkitekturer har sina för- och nackdelar, därför väljs cellarkitektur 

med hänsyn till vilken applikation batteriet ska användas till. Prismatiska celler har bra 

hållbarhet, värmetransport och packningsdensitet (Horbia 2014). 

 

Cylindriska celler produceras i stora volymer med standarddimensioner för att minska 

produktionskostnaderna. De har hög energidensitet men har dålig packningsdensitet. En 

xLi+ + xe− + xC6 → xLiC6

LiMetO2 → Li1−xMetO2 + xLi
+ + xe−

Li+ + e− + LiMetO2 → Li2O+MetO
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dålig packningsdensitet kan däremot anses som fördelaktigt gällande effektiv 

luftkylning (Horiba 2014). 

Pouchceller har ett cellhölje i form av en metallpåse. Det gör att cellerna kan packas 

mycket effektivt och att de har låg vikt. Pouchcellen är kostnadseffektiv och lätt att 

tillverka (Bernstein Research 2014). Om trycket stiger i cellen kan pouchcellen snabbt 

ventilera ut gaserna, och det minskar kraften vid en eventuell explosion. Nackdelarna är 

att cellen är känslig mot hög luftfuktighet och värme (Horiba 2014). 

5.1.2 Från cell till system 

Figur 5 illustrerar strukturen för ett batterisystem av Li-jonceller. För ett Li-jonbatteri 

gäller följande (Horbia 2014): 

- Cell: Den minsta beståndsdelen av ett batteri.  

- Modul: Celler som är ihopkopplade i serie eller parallellt för att uppnå högre 

spänning och kapacitet. En modul har en enhet för cellkontroll. 

- Batteri: Moduler som har kopplats ihop i serie och placerats i en behållare. 

Innefattar en övervakningsenhet som balanserar och övervakar modulerna.   

- System: En eller flera batterier sammankopplade i serie och/eller parallellt. 

Innefattar ”battery management system” (BMS), kommunikation och 

kringutrustning. Varje parallellt batteri i ett system kan benämnas batteristräng.     

Figur 5 - Uppbyggnad av ett batterisystem med Li-jonceller 
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5.2 Egenskaper 
Li-jonceller har hög cellspänning, spänningsnivån ligger främst i valet av katodmaterial. 

Cellspänningen ligger omkring 3−4 V (Tarascon & Armand 2001). Li-jonbatteriet har 

även hög energidensitet jämfört med andra batteriteknologier, det illustreras i Figur 6. 

Li-jonbatteriet ockuperar en stor area i figuren på grund av att energidensiteten varierar 

beroende på cellkemi. Energidensiteten har ett intervall  

på 100-200 Wh/kg och 200-400 Wh/L (Bernstein Research 2014). Det forskas 

kontinuerligt på nya cellkemier med högre energidensitet (Horiba 2014).  

 

Självurladdningen för Li-jonbatterier är låg, endast 2 till 3 % per månad i 

rumstemperatur. Cykellivslängden brukar vara mer än 2000 cykler, men varierar 

beroende på cellkemi (Bernstein Research 2014). Figur 7 visar att cykellivslängden för 

LFP-cellen är mer än 3 500 cykler vid urladdningshastigheten 1 C. Kalenderlivslängden 

för Li-jonbatteriet är svår att förutsäga då åldringsmekanismen är komplex och kopplad 

till driftförhållanden (Groot 2014). Men den brukar av många tillverkare specificeras till 

mer än 20 år (Bernstein Research 2014). 

Figur 6 – Energidensitet i volym- och massenhet för uppladdningsbara batterier (Tarascon & Armand 

2001) 



 22 

 

5.2.1 Temperaturegenskaper 

Litiumbatteriets drifttemperatur brukar specificeras från –40°C till +60°C (Svensk 

elstandard 2011). Drifttemperaturen påverkar batteriets kapacitet, livslängd och 

driftsäkerhet. Låga temperaturer minskar batterikapaciteten påtagligt eftersom de 

kemiska reaktionerna sker långsammare. Vid låga temperaturer i kombination med låg 

spänningsnivå finns risk för litiumplätering. Litiumplätering innebär att Li-joner 

ackumuleras på anoden där de blir till metalliskt litium. Konsekvensen är en minskning 

av fria Li-joner i batteriet och det gör att batteriets kapacitet minskar permanent, och det 

påverkar kalenderlivslängden. Litiumplätering kan även leda till kortslutning i cellen 

(Mcdowall 2008).  

 

Vid höga temperaturer ökar batterikapaciteten men samtidigt minskas batteriets 

livslängd. Det är därför viktigt att hålla temperaturen inom rimliga nivåer, idealt 

temperaturintervall för lång livslängd är i intervallet +18°C till +30°C (Aronsson 2014). 

Livslängden beror inte linjärt på temperaturen och minskar mer vid höga temperaturer. 

Om rumstemperaturen närmar sig 45°C bör en kylanläggning installeras (Groot 2014). 

5.2.2 Laddning av Li-jonbatteri 

Ett Li-jonbatteri laddas med en konstant ström tills batteriet når maximal spänningsnivå, 

vanligtvis 4,1 till 4,2 V per cell. Därefter sätts spänningen till ett konstant värde och 

strömmen trappas ner mot noll. När strömmen är konstant bör den ligga i intervallet 

0,2−1 C (Dearborn 2008). Ström- och spänningsnivåerna beror på 

Figur 7- LFP-cellens cykellivslängd vid urladdningshastigheten är 1 C (Lead Acid Batteries 2014) 
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laddningsförhållanden och cellkemi och värdena specificeras av tillverkarna. Figur 8 

beskriver spänning- och strömkurvan för laddning av ett Li-jonbatteri. Laddningstiden 

för ett Li-jonbatteri brukar vara 2-4 timmar (Buchmann 2001). 

 

5.2.3 Laddningsnivåer 

Spänningsnivåer påverkar batteriets funktion och livslängd. Vid laddning av Li-

jonbatteriet sker inga sidoreaktioner, i stort sett lagras 100 % av den tillförda energin 

vid laddning (Aronsson 2014). Dessvärre gör det att Li-jonbatteriet är mer känsligt för 

överladdning. Om Li-jonbatteriet överladdas finns risk för överhettning som kan leda 

till termisk rusning (Mcdowall 2008). Termisk rusning innebär okontrollerad och 

irreversibel ökning av den interna celltemperaturen (Cwifeld 2009). Konsekvensen kan i 

värsta fall vara att batteriet börjar brinna eller exploderar. Cellkemier med oxider är 

extra känsliga för överladdning. Om ett batteri överladdas finns även risk för 

litiumplätering (Mcdowall 2008). Toleransen för överladdning kan vara mindre än 50 

mV (Battery education 2012). Laddningsspänningen behöver inte regleras efter 

omgivningstemperaturen. 

Om ett Li-jonbatteri urladdas under rekommenderad spänningsnivå kan det resultera i 

nedbrytning av elektrodmaterialen. För de flesta cellkemier nås den gränsen vid 3,0 V 

(Mikolajczak  2011). Underladdning kan medföra permanent kapacitetsminskning vilket 

resulterar i minskad kalenderlivslängd (Etherden 2014).  

Figur 8 - Ström och spänning under en typisk laddningscykel av Li-jonbatteri (Lightning 

Global 2012) 
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Spänningsrestriktionerna kan översättas till rekommendationer för SOC-gränser. För att 

ett Li-jonbatteri ska hålla länge bör inte laddas upp till mer än 85 %, och vissa 

cellkemier lägre än så (Groot 2014). Urladdning till lägre nivåer än 10 % bör också 

undvikas (Etherden 2014). 

5.2.4 Urladdningshastighet 

Urladdningshastigheten påverkar Li-jonbatteriets kapacitet men inte i lika stor 

utsträckning som för blybatteriet då Li-jonbatteriets Peukert nummer är lägre.  Li-

jonbatteriets Peukert nummer varierar beroende på cellkemi men brukar ligga i 

intervallet 1 och 1,3 i rumstemperatur (Omar 2013). Figur 9 visar urladdningskurvor för 

litiumnickelmangankoboltoxid-cellen (NMC) (övre figur) och LFP-cellen (nedre figur). 

Kurvorna indikerar att kapaciteten varierar med urladdningsladdningshastighet men 

också med temperaturen. I figuren kan man se att LFP-cellen har ett Peukert nummer 

nära 1 för temperaturer mellan 0°C och 40°C, medan NMC-cellen har ett större Peukert 

nummer för alla temperaturer.  

 

Många av dagens Li-jonbatterier är mer robusta än äldre blybatterier gällande 

urladdningshastighet. Exempelvis kan mangan- och fosfatbaserade cellkemier urladdas 

med kontinuerliga hastigheter på upp till 30 C (Battery University 2014 c). Det beror på 

att cellerna har låg intern resistans. Koboltbaserade cellkemier är mer känsliga för höga 

urladdningshastigheter, vissa klarar endast kontinuerliga strömmar på 1 C (Bernstein 

Research 2014).  
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5.3 Batteriövervakningssystem 
Li-jonbatterier behöver ett elektroniskt övervakningssystem, en BMS. BMS:en 

övervakar cellernas tillstånd, utför åtgärder, optimerar batteriets prestanda och 

säkerställer en säker drift av batteriet. Övervakning av Li-jonbatteriet kan ske hela 

vägen ner till cellnivå. BMS:en har tre viktiga huvudfunktioner (Mcdowall 2008): 

• Skydda cellerna i batteriet från skador. 

• Förlänga batteriets livslängd genom balansering av cellerna. 

• Behålla batteriet i ett tillstånd där det uppfyller de funktionella kraven för 

applikationen. 

Spänningsbalansering av cellerna görs vanligtvis genom att byta växelmotstånd över 

cellterminalerna för att få högspänningsceller inom rimliga nivåer. Utan denna 

spänningsbalansering kan celler med lägre självurladdningshastighet riskera att bli 

överladdade. Om en cell skulle nå en viss spänningsnivå, oftast 0,10 V över nominell 

laddningsspänning, kommer en brytare öppnas för att hindra att mer ström går genom 

cellen. Det gör att balanseringskretsen i batteriet får tid att reducera spänningen hos 

Figur 9 - Urladdningskapacitet för olika urladdningshastigheter och temperaturer. Övre figur: NMC-

cellen. Nedre figur: LFP-cellen (Omar 2013) 
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högspänningsceller. I de flesta Li-jonbatterier är även en urladdningsbrytare installerad 

för att hindra att celler skadas av för hög urladdning (Mcdowall 2008).  

5.4 Miljöaspekter 
Li-jonceller kräver brytning av bland annat litiumkarbonat, koppar, aluminium och järn. 

Litiumbrytning är resursintensivt, men litium är endast en liten del av cellens totala 

massa. Cellen består till största del av aluminium och koppar, därför är deras 

miljöpåverkan mycket mer betydande (Albright 2012). Återvinningsprocessen för Li-

jonceller är energikrävande och inte speciellt utvecklad. Det är i dagsläget billigare att 

framställa nytt material än återanvända, men nya återvinningsmetoder håller på att 

utvecklas. Återvinning av Li-jonbatteriet är relevant då litiumresurserna är begränsande. 

Li-batteriet innehåller också sällsynta material, såsom kobolt, och det gör återvinning 

ännu mer väsentligt (Uppsala universitet 2014).  

5.5 Typer av Li-jonbatterier 
Det finns många typer av Li-jonbatterier och skillnaden ligger huvudsakligen i 

katodmaterialen. Att välja cellkemi är en avvägning mellan specifik energi, specifik 

effekt, kostnad och säkerhet. Varje cellkemi har för- och nackdelar, utveckling av 

teknikerna pågår fortfarande (Horiba 2014). De vanligaste cellkemiernas egenskaper 

visas i ett spindeldiagram i Figur 10.  

5.5.1 Litiumkoboltoxid: LCO - LiCoO2 

Cellkemin litiumkoboltoxid (LCO) används ofta i mobiltelefoner och bärbara datorer. 

Den har relativt hög energidensitet men låg säkerhet, det illustreras i Figur 10. LCO-

cellen kan bara laddas och urladdas med strömmar som är lägre än dess kapacitet, det 

vill säga under 1 C. I det fall urladdningsströmmen blir för hög finns det risk för termisk 

rusning i cellen (Mcdowall 2008). 

5.5.2 Litiumnickelmangankoboltoxid: NMC – LiNixMnzCoyO2 

Litiumnickelmangankoboltoxid är en batterikemi som de ledande batteritillverkarna har 

valt att satsa på. Att kombinera nickel och mangan har sina fördelar. Nickel har hög 

specifik energi men låg termisk stabilitet. Mangan har låg inre resistans men låg 

specifik energi. Kombination av dessa bringar fram bra egenskaper hos batteriet. Det är 

viktigt med rätt balans mellan ämnena och det receptet håller tillverkarna hemligt. 
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NMC-cellen är den säkraste av oxid-kemierna. Råmaterialkostnaden minskar dessutom 

med minskat koboltinnehåll (Battery University 2014 b). 

5.5.3 Litiumnickelkoboltaluminiumoxid: NCA- LiNiCoAlO2 

Litiumnickelkoboltaluminiumoxid-cellen (NCA) är vanligt förekommande i 

konsumentprodukter men den är också attraktiv inom fordonsindustrin. Fördelarna är 

hög specifik energi och högt maximalt effektuttag samt lång livstid. Kostnaden är 

dessvärre hög på grund av att elektroderna innehåller både nickel och kobolt. NCA-

cellen har även relativt låg säkerhet (Bernstein Research 2014). 

5.5.4 Litiumjärnfosfat: LFP- LiFePO4 

LFP-cellen har en låg cellspänning, 3,2 V, och det gör att den har lägre energiinnehåll 

än många andra Li-jonceller. Litiumjärnfosfat-cellen har en flack urladdningskurva. 

Fördelen med en flack kurva är att det går att utnyttja nästintill hela kapaciteten i cellen, 

dock blir det svårare att beräkna cellens SOC En stor fördel med fosfat-baserade 

cellkemier är att de är termisk och kemisk stabila och är därför säkrare än andra Li-

jontekniker (Mcdowall 2008). Andra fördelaktiga egenskaper är att är LFP-cellen kan 

levererar höga strömmar, har lång cykellivslängd samt att materialkostnaden är lägre 

jämfört med celler som innehåller kobolt eller nickel (Bernstein Research 2014). LFP 

används med fördel i applikationer där säkerheten prioriteras över alla andra 

egenskaper. 

5.5.5 Litiummanganoxid: LMO - LiMn2O4 

Litiummanganoxid-cellen (LMO) har låg inre resistans och det möjliggör snabb 

laddning och höga urladdningsströmmar (Battery University 2014 b).  Ytterligare 

fördelar med denna cellkemi är bra termisk stabilitet, låg kostnad och mangan är ur 

miljösynpunkt ett bättre alternativ än kobolt. Nackdelen är att den har begränsat cykel- 

och kalenderlivslängd och låg energidensitet (Larsson 2012).  

5.5.6 Litiumtitanoxid: LTO - Li4Ti5O12 

Batterier med cellkemin litiumtitanoxid (LTO) ersätts grafitanoden med en anod av 

litiumtitan (Bernstein Research 2014). Den har god termisk stabilitet och klarar av att 

laddas säkert vid en hastighet på 10 C, den laddas då upp på mindre än 10 minuter. Den 

har dock låg specifik energi, endast 65 Wh/kg och har hög kostnad på grund av den 

innehåller titan (Carlsen 2012).  
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Figur 10 – Cellkemiernas egenskaper presenterade i spindeldiagram (BCG 2010) 
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6 Jämförelse av egenskaper 
Bly- och Li-jonbatteriets egenskaper som har redovisats i kapitel 4 och 5 sammanfattas i 

Tabell 3. Li-jonbatteriet har betydligt högre energidensitet än blycellen, det innebär Li-

joncellen kan vara mindre och lättare. Andra fördelar med Li-jontekniken är att 

laddningseffektiviteten är nästan 100 %, låg självurladdning och kort laddningstid. 

Däremot är Li-jonbatteriet inte robust utan måste övervakas elektroniskt.  

 
 
Tabell 3 – Jämförelse av bly- och Li-jonbatteriets egenskaper  

Egenskap Enhet Bly-syra Li-jon 

Cellspänning  Volt 2 3-4 

Energidensitet Wh/kg 30−50 100−250 

Laddningseffektivitet % 80−85 100 

Självurladdning % per månad 4−5 2−3 

Cykellivslängd Antal cykler 600−900 > 2000 

Kalenderlivslängd År 15 > 20 

Optimal drifttemperatur °C +15 till +25 +18 till +30 

Optimal laddningsnivå SOC 20 −100 15−85 

Max urladdningshastighet C1 6−10  1-40  

Laddningstid Timmar 8−16 2−4 

Robust  Ja Nej, behöver BMS 
1 Maximala urladdningshastigheten C är hastigheten ett batteri urladdas relativt dess maximala kapacitet. 

Urladdningshastigheten 1C betyder att urladdningsströmmen kommer ladda ur batteriet på en timme (Battery 

University 2014c).    
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7 Säkerhetsrisker med bly- och Li-jonbatterier 
Eftersom batterier innehåller mycket energi som snabbt kan frigöras är säkerheten en 

viktig fråga för alla batterityper i samtliga applikationer. I detta kapitel beskrivs 

säkerhetsrisker med bly- och Li-jonbatterier.  

7.1 Säkerhetsrisker med blybatteri 
Vid laddning av blybatterier bildas vätgas, mängden är minimal om det laddas på rätt 

sätt. Vätgas är explosivt och vid en koncentration på över 4 % i luft finns stor risk för 

explosion. Denna nivå är tänkbar vid stora blybatterier i ett förseglat rum utan tillräcklig 

ventilation. Om ett blybatteri överladdas kan även vätesulfidgas bildas. Gasen är giftig, 

färglös, lättantändlig och luktar ruttna ägg. Gasen är tyngre än luft och ackumuleras vid 

golvet i ett dåligt ventilerat utrymme (Vattenfall 2010 b)   

Bly är en giftig metall som kan komma in i kroppen genom inhalation av blypartiklar i 

luften eller vid kontakt med munnen med blyförgiftade händer. För höga halter av bly 

kan orsaka nervsjukdomar, högt blodtryck och muskel- och ledvärk.  Blybatteriet 

innehåller även svavelsyra som är stark frätande. Ögonkontakt kan orsaka blindhet och 

förtäring kan ge stora skador på inre organ. 

7.2 Säkerhetsrisker med Li-jonbatteri  
Li-jonbatteriet är ur säkerhetssynpunkt känsligt för felaktig hantering. Om  

Li-jonbatteriet överladdas, överhettas eller kortsluts kan det ventilera ut förgasad 

elektrolyt, börja brinna eller leda till termisk rusning (Mcdowall 2008). Den förgasade 

elektrolyten innehåller bland annat kolmonoxid, vätgas och koldioxid. Om inte gasen 

ventileras bort i ett utrymme finns det risk för att kolmonoxidhalten stiger till 

ohälsosamma nivåer (Kronh och Nygren 2006).  

 

Till skillnad från blybatterier, som innehåller vattenbaserad elektrolyt, använder Li-

jonbatteriet organiska lösningsmedel som är brandfarliga. Ett Li-jonbatteri som brinner 

kan släckas med vatten eller pulversläckare. (Lightning Global 2012). I kommande 

avsnitt beskrivs riskfulla förhållanden och Li-jonbatteriets skyddsmekanismer. 
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7.2.1 Överladdning  

Li-jonbatteriers elektrolyt är inte vattenbaserat, vilket betyder att inget vatten i cellen 

kan förhindra överladdning, vilket är möjligt i blybatterier. Överladdning gör att den 

positiva elektroden i Li-jonbatteriet börjar reagera med elektrolyten. Det resulterar i att 

batteriet börjar ventilera, brinna eller explodera. Det är fallet för celler som innehåller 

kobolt eller nickel (Mcdowall 2008).  

BMS:en övervakar så att inte batteriet överladdas. Om BMS:en inte fungerar är varje 

cell utrustade med ett internt överspänningsskydd. Skyddet består oftast av en intern 

kretsbrytare som hindrar att cellen laddas ytterligare (Mcdowall 2008). 

7.2.2 Överhettning 

Överhettning påverkar den negativa elektroden. Negativa material som är kolbaserade 

bildar under första laddningen av batteriet ett så kallat SEI-lager på ytan av negativa 

elektroden. Utan SEI-lagret skulle elektrolyten reagera med litium på negativa 

elektroden. Lagret skyddar upp till 130°C. Vid temperaturen högre än så kan inte  

SEI-lagret förhindra att elektrolyten och litium från negativa elektroden reagerar 

exotermt och det kan orsaka termisk rusning (Mcdowall 2008). 

BSM:en har en temperatursensor som stoppar laddningen av cellen innan termisk 

rusning startar (Lightning Global 2012). Batteriet skyddas från extern uppvärmning 

genom isolering runt batterierna. För att förhindra att termisk rusning sprider sig från en 

cell till en annan i ett batteri kan isoleringen monteras innanför cellskalet samt kan det 

vara ett luftutrymme mellan cellerna i batteriet (Mcdowall 2008). 

7.2.3 Kortslutning 

Kortslutning resulterar i höga urladdningsströmmar som kan orsaka överhettning och 

termisk rusning. Externa kortslutningar är utanför batteritillverkarnas kontroll, men det 

är möjligt att minimera risken genom att placera batteripolerna på lämpliga ställen och 

att placera skydd mellan dem. Externa kortslutningar i drift kan vanligtvis förhindras 

genom att installera kortslutningsskydd. En backup-säkring används ofta om den 

primära skyddskretsen skulle sluta fungera vid kortslutning (Mcdowall 2008). 

Om det primära och sekundära skyddet för kortslutningen inte skulle fungera, eller om 

en kortslutning uppkommer inuti en cell, kommer värmen som bildas av 

kortlutningsströmmen höja den interna temperaturen till en punkt där separatorn smälter 
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och tappar porositet. Det stoppar urladdningen innan kritiska temperaturen har nått 

gränsen för termisk rusning. (Mcdowall 2008) 

Kortslutning som uppstår inuti en cell kan inte begränsas eftersom separationen mellan 

elektroderna har brutits. Det kan orsakas av metallpartiklar, som har uppkommit inuti 

cellen vid felaktig tillverkning. Denna typ av defekt orsakade en stor återkallelse av 

datorbatterier under 2006 (Lightning Global 2012).   
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8 Batterimarknad  
Marknaden för Li-jonbatterier är ung, dynamisk och svår att förutsäga. Ständigt skapas 

nya företag, forskningsföretag köps upp och allianser skapas. Om tiotalet år kommer 

marknaden vara värd flera hundra miljarder kronor och det gör att intresset är stort för 

investeringar i tekniken. Marknaden är uppbyggd av batterier för elektronik, apparater 

och industriella applikationer. Men idag är det bilbranschens utsikter på en växande 

marknad för el- och hybridbilar som driver kapitalsatsningar i utveckling och forskning 

kring batteritekniken. Utvecklingen leds av japanska och koreanska tillverkare, men 

satsningar görs även i USA och Europa (Larsson 2010). Idag är företagen AESC, 

Jonsson Controls Inc. och LG Chemical de ledande tillverkarna av Li-jonbatterier för 

elbilar (Crowe 2013).  

8.1 Prisutveckling 
Blybatteriet har kostnadsoptimerats under en lång tid och det innebär att det prismässigt 

ofta är det bästa alternativet. Troligtvis kommer marknaden för blybatterier fortsätta 

växa i takt med fordonsindustrins behov men när elbilar blir vanligare kommer tekniken 

minska i relativ andel (Larsson 2012). Prisutvecklingen för blybatteriet anses vara 

relativt stabilt och priset kommer sannolikt stanna på dagens nivå (Aronsson 2014). 

8.1.1 Prisutveckling Li-jonbatteriet 

Kostnaden för Li-jonbatteriet förväntas gå mot en betydligt lägre nivå jämfört med idag 

och det är sannolikt att kostnaden når blybatteriets pris per kWh (Aronsson 2014). 

Batteriteknologins prisutveckling är beroende av utvecklingen av elbilmarkanden 

(Lindblom 2014).  Prisutvecklingen för Li-jonbatteriet som presenteras i den här 

rapporten baseras därför på en kostnadsmodell för Li-jonbatterier till el- och 

hybridbilar. Bernsteein Research har tagit fram modellen och rapporten heter The Long 

View: Electric Vehicles- Tesla & The Falling Cost of Batteries- Are We Still 

Underestimating The Potential (Bernstein Research 2014). I rapporten redovisar 

Bernstein Research en detaljerad batterikostnadsmodell som de utvecklade 2011. 

Modellen inkluderar kostnader för material, övervakningssystem, arbete- och 

monteringskostnader och omkostnader. Modellen uppdaterades och reviderades 2014. 
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8.1.1.1 Bernsteein	  Research	  kostnadsmodell	  för	  Li-‐jonbatterier	  

Kostnaden för en battericell och ett batteripack har i rapporten delats upp i sex 

huvudkategorier, se Tabell 4. För ett batteripack står cellkostnaden för 60 %.  På 

cellnivå är materialkostnaden den högsta posten, materialet står för 40 % av totala 

kostnaden.  Arbets- och omkostnader är på cellnivå 18 % respektive 19 % och BMS står 

för 15 % av totala kostanden (Bernstein Research 2014). 

 
Tabell 4 – Batteripackets och battericellens kostnader har delats in i sex kategorier. Tabellen visar 

kategoriernas andel av totala kostnaden 

Batteripack   Cellnivå  

Celler 60,0 %   Material 39,0 % 

BMS 15,0 %  BMS 15,0 % 

Arbetskostnader 11 %  Arbetskostnader 18,1 % 

Omkostnader 11 %  Omkostnader 19,4 % 

R&D 3 %  R&D 8,4 % 

Rörelseresultat 0 %  Rörelseresultat 0,1 % 

Totalt 100 %  Totalt 100 % 

 

 

Materialkostnader 

För en battericell har katoden den högsta kostnaden, ungefär 40 % av 

materialkostnaden. Separatorn står för ungefär 30 % trots att den endast är 11 % av 

cellens totala vikt. Anoden är oftast kolbaserad och är relativt simpel att framställa, 

anoden står därför endast för 11 % av materialkostnaden (Bernstein Research 2014). 

 

Idag forskas det intensivt på cellkemier med högre energidensitet än dagens celler. 

Enligt rapportens modell kommer framtidens Li-jonbatterier innehålla 65 % mindre 

material per kWh. I rapporten prognostiseras att materialkostnaderna för Li-jonceller 

kommer halveras till år 2025, se Figur 11. Katoden är den största kostnadsbäraren för 

materialet i en battericell och har den största kostnadsminskningspotentialen. 

Kostnaderna beräknas minska med 25 % på kort sikt och med 56 % på lång sikt. Li-

jonbatteriets kostnad för anoden förväntas också minska rejält. En kostnadsminskning 

med 50 % fram till år 2025 (Bernstein Research 2014).  
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Figur 11 – Materialkostnaden beräknas minska med mer än 50 % fram till 2025. Materialkostnaden är 

den största kostnadsbäraren för en Li-joncell (Bernstein Research 2014) 

Förväntad kostnadsminskning fram till år 2025 

Bernstein Research publicerade kostnadsmodellen 2011 och vid revideringen 2014 

ansågs den fortfarande var tillämpbar, dock minskar kostnaderna snabbare än förväntat. 

Figur 12 visar Li-joncellens kostnadsutveckling från år 2010 till år 2025. I modellen 

förväntas kostnaderna halveras till år 2020 och år 2025 har kostnaderna minskat med 66 

%. Kostnaderna utgår från 2010 års nivå och då var priset 750-800 USD/kWh 

(Bernstein Research 2014). Detta medför kostnaden 350 USD/kWh år 2020, 

motsvarande 2800 SEK/kWh (kurs 8 SEK/USD, 2015-02-25).  

 

 
Figur 12 – Li-jonbatteriets kostnadsutveckling från 2010 till 2025. Enligt modellen förväntas kostnaderna 

minska med mer nära 50 % till 2020 och med 66 % till år 2025 (Bernstein Research 2014)  
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9 Li-jonbatteriet i Älvkarlebys vattenkraftsstation 
I januari 2006 installerades ett Li-jonbatteri som stationsbatteri i Älvkarleby 

vattenkraftsstation. Likströmssystemet i stationen består av två delar; en del är ett 

traditionellt blybatteri medan den andra delen är Li-jonbatteriet, se Figur 13. Det var 

batteritillverkarna SAFT tillsammans med ABB som tog fram passande celler, 

övervakningssystem och elektronik (Krohn 2014). 

 

 
Figur 13 – Likströmssystemets uppbyggnad i Älvkarleby kraftstation (Kronh och Nygren 2006) 

9.1 Storlek  
Blybatteriet är uppbyggt av 108 seriekopplade celler med sammanlagda kapaciteten 300 

Ah och spänningen 240 V. 

 

 Li-jonbatteriet består av fem parallella batterier, som kallas strängar, med tio 

seriekopplade moduler vardera. Modulerna består av sex seriekopplade celler om 4 V 

och 42 Ah. Maximal urladdningsström för vardera sträng är 100 A och maximal 

laddningsström 40 A. Den totala batterikapaciteten som erhålls av Li-jonbatteriet är 210 

Ah och spänningen 240 V (Krohn 2014). 

9.2 Praktisk uppbyggnad  
Innan installationen av Li-jonbatteriet var de två batteridelarna uppställda i samma rum. 

När Li-jonbatterier installerades delades det gamla batterirummet upp i två separata 

brandceller. Bly- och Li-jonbatteriet placerades i varsin brandcell. I rummet för Li-
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jonbatteriet står battericeller, laddare, kontrollsystem, fördelningscentral samt givare till 

stationsövervakningen. Systemet är inbyggt i totalt fem skåp, där battericellerna är 

placerade i ett av skåpen. De fem batteristrängarna är uppställda på varsitt isolerat 

hyllplan i ett skåp, se Figur 14. Vid Li-jonbatteriets utgångar sitter dioder för att 

förhindra att laddning sker från en annan batteristräng eller från blybatteriet. Till varje 

sträng i Li-jonbatteriet finns det installerat en BMS som övervakar laddning och 

urladdning av strängarna och ger kontinuerligt mått på laddningstillståndet. BMS:erna 

överför status och larmsignaler till övervakningssystemet i kraftstationen och larm 

skickas även vidare till driftledningscentralen (Kronh och Nygren 2006). 

I blybatterirummet finns ett kylaggregat då det finns krav på högsta lufttemperatur om 

20°C. Ventilationen i rummet är på 0,7 omsättningar per timme. I rummet för Li-

jonbatteriet är ventilationen inställd på 7 omsättningar per timme. Det för att fläkta bort 

värmen som bildas i de fem batteriladdarna (Kronh och Nygren 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 – Bilden till väster visar de fem skåp som Li-jonsystemet är inbyggt i. Bilden till höger 

visar hur batteristrängarna har ställts upp på hyllplan 
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10 Erfarenheter av Li-jonteknik 
Detta kapitel är en sammanställning av erfarenheter Li-jontekniken. Dessutom redovisas 

resultatet från åldringstestet på Li-jonbatteriet i Älvkarleby som gjordes i november 

2014.  

10.1 Reservkraftsanläggningar 
Erfarenhet av Li-jonbatterier som reservkraft är liten. Svenska kraftnät använder 

blybatterier i sina 110 V och 220 V reservkraftsanläggningar. De har undersökt 

möjligheten att ersätta dessa med Li-jonteknik men bestämt sig för att vänta tills 

tekniken har mognat (Tannegren 2014). Arnold Grunditz, energiingenjör på 

TeliaSonera, berättar att batterierna i deras nätstationer är bly- eller NiCd-batterier 

(Grunditz 2014). TeliaSonera är intresserad av att byta till Li-jonbatterier då dessa är 

mer tåliga för de temperaturförhållanden som råder i deras stationer, behöver mindre 

utrymme och är mer miljövänliga. Grunditz berättar att de överväger att installera en 

testanläggning med Li-jonbatterier våren 2015 (Grunditz 2014).  

10.2 Falbygdens energilager 
I slutet av 2011 installerade Falbygdens Energi Sveriges första energilager för 

lågspänningsnätet. Energilagret är ett forskningsprojekt och består av Li-jonbatterier på 

75 kW med lagringskapaciteten 90 kWh. Lagret gör det möjligt att lagra den lokala 

produktionen, stabilisera nätet och jämna ut effekttoppar. ABB levererade energilagret 

och International Batteries tillverkade battericellerna. För cirka två år sedan gick en 

battericell sönder och då byttes hela batteripaketet. Det på grund av att International 

Batteries hade gått i konkurs. De nya cellerna levererades av LG Chem och är LFP-

celler (Borg 2014a).   

Lars Olsson, som var VD på Falbygdens Energi när energilagret installerades, berättar 

att de valde Li-jonbatterier för att de har önskvärda egenskaper såsom hög 

energidensitet, lång cykellivslängd och är bättre för miljön jämfört med exempelvis 

blybatterier (Olsson 2014).  

Batterilagret med tillhörande transformatorer och likriktare är placerade i en isolerad 

barack. Likriktarna och transformatorerna avger mycket värme och höjer temperaturen i 

baracken. Värmen kyls bort för att hålla optimal temperatur för battericellerna.  
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Batterilagret har cirka 365 laddningscykler per år och förväntat livslängd är minst 10 år.  

Batterierna laddas och urladdas i intervallet 15 till 85 SOC för att garantera lång 

livslängd och säkerhet. (Olsson 2014). 

Förutom att en cell gått sönder har batteriet fungerat bra. Enda problemet är att 

energilagret inte är utrustat med någon funktion för automatisk återstart. Det innebär att 

vid avbrott av elleveransen stannar energilagret. Det har medfört att åskoväder har 

orsakat många driftstopp (Borg 2014a). Eftersom energilagret är ett pilotprojekt görs 

kontinuerliga mätningar och uppföljningar. Åldringstester visar att batteriet troligtvis 

kommer klara den förväntade livslängden (Borg 2014b). 

10.3 Batteriföretag i Sverige 
I Sverige finns företaget Alelion Batteries. De sätter samman batteripaket av celler från 

andra tillverkare för olika användningsområden. De har två produktgrupper: batterier 

för truckar och skräddarsydda batterilösningar för andra applikationer. Företaget 

använder Siemenstillverkade NMC-celler. Dag Lundström som är produktutvecklare på 

Alelion berättar att de har valt köpa celler tillverkade i Korea för att de anser att de 

erbjuder hög kvalité (Lundström 2014).  

Ett annat svenskt företag som levererar Li-jonbatterier är SellPower Nordic AB. De har 

sitt kontor och lager i Göteborg. Andreas Ekberg som är försäljare på Sellpower berättar 

att de har en länge tid satsat på blybatterier men nu även erbjuder kundanpassande 

batterilösningar med Li-jonbatterier (Ekberg 2014). Battericellerna och 

övervakningssystemet tillverkas av Super-B, som är ett Holländskt företag. Företagets 

batterilösningar är uppbyggda av LFP-celler då de prioriterar hög säkerhet i sina 

systemlösningar. BMS:en gör det möjligt att veta hur batteriet mår på distans, men trots 

det menar Ekberg att en rutinmässig okulär kontroll av batteriet bör utföras med rimliga 

intervaller, förslagsvis en gång i månaden. 

10.4 Drifterfarenheter av Li-jonbatteriet i Älvkarleby 
Peter Kronh, Vattenfall AB Research & Development, berättar att under de år som Li-

jonbatteriet varit i drift har det varit få problem med systemet (Krohn 2014). 

Batteristrängarna har fungerat bra och ingen battericell har behövt bytas ut. Däremot har 

en likriktare till en batteristräng gått sönder, likriktaren reparerades och är åter i drift. 
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Batteristrängen behövde inte tas ur drift under reparationstiden utan kunde laddas upp 

med en av de andra batteristrängarnas likriktare (Vestman 2015). 

Det har även varit problem med cellbalanseringsfunktionen i batteriet. 

Balanseringsfunktionen har gått sönder för någon enskild cell i batteriet. Det 

batterisystem som SAFT säljer idag har inte längre defekten (Krohn 2014).  

I juli 2007 larmade BMS och det visade sig vara ett hjälprelä i styrkretsen som var 

trasigt, reläet byttes ut mot ett nytt. En temperaturgivare till en sträng har behövt bytas 

ut (Krohn 2014). 

10.4.1 Underhåll 

Li-jonbatteriet kapacitetstestas en gång om året för att utvärdera tekniken och 

mätvärden jämförs med tidigare år (Krohn 2014). Kapacitetstesten utförs genom att 

batteriet utsätts för konstant strömuttag i fyra timmar eller tills batterispänningen har 

sjunkit till 180 V. All data från testerna sparas så att resultaten kan jämföras med 

tidigare och framtida testresultat. Hittills har testerna inte visat några tydliga 

kapacitetsförändringar och batteriet tycks behålla kapaciteten bättre än vad tillverkarna 

lovat (Vikman 2015).  

Varje vecka görs en rutinmässig okulär kontroll av Li-jonbatteriet. Under kontrollen 

undersöks exempelvis fläktkylningen, batteriläckage och rumstemperaturen. Okulära 

kontrollen tar cirka 15 minuter att genomföra (Vikman 2015). 

Eftersom det finns lite erfarenhet av Li-jonbatteriers beteende i applikationer där de 

cyklas sällan föreslår Peter att även nya installationer med Li-jonbatterier ska 

kapacitetstestas varje år. När Vattenfall Vattenkraft har mer erfarenhet och kunskap av 

tekniken kan intervallet mellan kapacitetstesten förlängas (Krohn 2014). Även Robert 

Aronsson, ETC Battery and FuelCells Sweden AB, anser att det är nödvändigt att 

kapacitetstesta Li-jonbatteriet varje år för att försäkra att anläggningen fungerar som 

förväntat (Aronsson 2014).    

10.4.2 Larmsignalhantering 

BMS:erna överför status och larmsignaler till övervakningssystemet i kraftstationen och 

larm skickas även vidare till driftledningscentralen. För att hålla nere antalet 
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utryckningar har larmen kategoriserats som ordinära eller allvarliga larm. Ordinära larm 

är larm som inte behöver åtgärdas direkt (Kronh och Nygren 2006).  

10.4.3 Underhållsladdning 

Li-jonbatterier marknadsförs med betydligt lägre självurladdning än blybatterier och ska 

ha mindre behov av underhållsladdning, men Li-jonbatteriet i Älvkarleby behöver mer 

hjälpkraft än förväntat. Det har visat sig i att internförbrukningen i systemet, på grund 

av reläer och kontaktorer, är 1 – 2 % av full batterikapacitet. Peter Krohn förmodar att 

ett Li-jonbatteri som installeras idag inte har lika hög internförbrukning då dagens 

system är mer optimerade (Krohn 2014).  

10.4.4 Areabehov 

Det gamla batterirummet delades in i två separata brandceller. Eftersom blybatteriet är 

skrymmande behövdes 2/3 av ytan till blybatteriet och 1/3 till Li-jonbatteriet.  I rummet 

för Li-jonbatteriet ryms även laddare, kontrollsystem, fördelningscentral och givare till 

stationsövervakningen (Krohn 2014). 

10.5 Mätning på Li-jonbatteriet i Älvkarleby november 2014 
Li-batteriets inre resistans är den fysikaliska parameter som undersöks för att bestämma 

åldring av batteriet. Mätning av inre resistansen på Li-jonbatteriet i Älvkarleby har 

gjorts två gånger tidigare och i november i år genomfördes en tredje mätning. Syftet 

med mätningen var att dokumentera batteriets inre resistans för att därigenom bedöma 

batteriet tillstånd. I detta avsnitt redovisas resultaten från mätningen i november och en 

jämförelse med tidigare mätningar.  

 
Mätningen genomfördes genom att batteriet utsattes för ett antal positiva och negativa strömsteg 

vid varierande laddningsgrad på batteriet. För varje strömsteg loggades batterispänningen och 

strömmen med en transientanalysator. Batteriets inre resistans beräknades för varje strömsteg 

med hjälp av Ohms lag, se ekvation 1. Där ΔI är skillnaden mellan levererade strömmen från 

batteriet en viss tid före och efter strömsteget och ΔU är skillnaden i batterispänning en viss tid 

före och efter strömsteget.  

Figur 15 visar ett typiskt testresultat för ett strömsteg. 
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Figur 15 – typiskt resultat för ett strömsteg, svart kurva visar loggade värden för strömmen och röd 

spänningen. 

De beräknade värdena för inre resistansen redovisas i Tabell 5. Resistansen varierar 

med både strömsteg och SOC-värde, medelvärdet är 28,9 mΩ. Detta värde kan jämföras 

med de två tidigare mätningarna som gjordes 2005 och 2011. Inre resistansen uppmättes 

då till 24,6 mΩ respektive 29,3 mΩ (Leksell, o.a. 2011). Inre resistansen från denna 

mätning har ett värde som är mycket nära värdet som uppmättes 2011. Inom de 

noggrannhetsgränser som mätningen utfördes kan man inte se någon tydlig försämring 

av batteriet. Slutsatsen är att systemet verkar vara stabilt efter snart 9 år i drift. 

 

Det finns en viss osäkerhet i mätningen, på grund av svårigheter att bestämma 

spänningsstorleken före och efter strömsteget. Svårigheterna uppstår dels av rippel i 

mätsignalen och dels för att spänningen efter strömsteget inte är stabil.  
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Tabell 5 – Inre resistansen [mΩ] vid olika SOC och strömsteg  

 
Strömsteg 

SOC 40A - 10A 10A - 40A 55A - 26A 26A - 55A 55A - 15A 15A - 55A 45A - 55A 10A - 20A 

99 % 33,0        
94 %  32,4       
92 %   32,8      
88 %    33,6     
74 %     30,1    
73 %      30,8   
73 %       30,6  
73 %        28,4 

50 %     25,8    
50 %      26,0   
42 %       25,6  
42 %        25,8 

25 %     27,0    
24 %      28,0   
21 %       27,4  
21 %        24,7 
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11 Person- och anläggningssäkerhet med Li-jonteknik 
I detta kapitel presenteras skillnader i person- och anläggningssäkerhet med Li-

jonbatteri jämfört med blybatteri. 

11.1 Personsäkerhet 
Det finns stora personsäkerhetsfördelar om blybatterier ersätts med Li-jonbatterier.  

Med Li-jonbatteri slipper man hantering av syra och ohälsosamt bly, som är en 

arbetsmiljörisk vid provning och underhåll av blybatteri.  

Vid laddning av blybatterier bildas vätgas och om vätgaskoncentrationen blir för hög 

finns risk för explosion. Li-jonbatterier utvecklar inte vätgas vid upp- eller urladdning. 

Däremot kan ett Li-jonbatteri ventilera om trycket eller temperaturen i cellen blir för 

hög och batteriet kommer då släppa ut het gas. Gasen kan ventileras bort med 

rumsventilationen.  

Blybatterier är tunga. Vid installation av nytt stationsbatteri krävs därför många tunga 

lyft. Li-jonbatterier har mycket högre energidensitet är blybatterier och det innebär att 

ett stationsbatteri av Li-jonceller är mycket lättare. Ett blybatteri som är i drift behöver 

kontinuerlig påfyllning av avjoniserat vatten. Påfyllning av vatten innebär tunga lyft av 

vattentankar samt oergonomiskt arbete under vattenpåfyllningen. Dessa arbetsmoment 

undkommer man helt med Li-jonteknik. 

Det finns alltid personrisker vid arbete med alla typer av batterier. Medvetenhet och 

kunskap om riskerna är viktigt för att arbete ska ske på ett säkert sätt. 

11.2 Anläggningssäkerhet 
Säkerhetsriskerna med Li-jonbatterier är brand eller explosion vid överladdning, 

överhettning och kortslutning av batteriet. För att minimera riskerna övervakas batteriet 

av en BMS. BMS:en gör det möjligt att fjärrövervaka batteriet tillstånd. Dessvärre gör 

BMS:en systemet komplext, eftersom det finns risk att elektroniken slutar att fungera. 

Li-jonbatterier är även utrustade med mekaniska skydd såsom ventiler och säkringar för 

att ytterligare minimera säkerhetsriskerna.  
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Anläggningssäkerheten ökar om stationsbatteriet laddas inom rimliga nivåer och genom 

att batteriernas tillstånd kontinuerligt fjärrövervakas. Säkerheten kan ökas ytterligare 

genom att välja cellkemier som inte innehåller oxider. 

Anläggningssäkerheten ökar med avseende på ökad redundans i likströmssystemet om 

ett Li-jonbatteri ersätter det konventionella blybatteriet. Detta på grund av att  

Li-jonbatteriet byggs upp av parallella batteristrängar. Det innebär att en eller flera 

strängar kan kopplas bort och resterande strängar kan fortfarande leverera spänning till 

systemet, dock med reducerad kapacitet. Detta är inte möjligt med ett blybatteri 

eftersom blycellerna är seriekopplade. Dock är Li-jonbatteriet lika sårbart som 

blybatteriet i den battericentral där batteristrängarna kopplas samman.  

Varje batteristräng är utrustad med en likriktare och det medför ökad redundans. Li-

jonbatteriet behöver övervakas av en BMS. Detta gör det möjligt att ha kontinuerlig 

uppsikt av batteriets tillstånd.  
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12 Utformning av stationsbatteri med Li-jonteknik 
I detta kapitel ges förslag på hur utformning av stationsbatterier på Vattenfalls 

vattenkraftstationer kan genomföras med Li-jonteknik. Förslagen grundas på 

information som har redovisas i rapportens tidigare kapitel.  

12.1 Cellkemi och tillverkare 
För att beställaren ska kunna vara säker på att få ett fungerande batterisystem med bästa 

tänkbara funktion rekommenderas att batteritillverkaren väljer cellkemi. Beställaren bör 

dock ställa krav på att tillverkaren ska kunna motivera valet av cellkemi. 

Trots att batteritillverkarna tar beslut om cellkemi är det bra att vara medveten om 

skillnaderna mellan cellkemierna. I vattenkraftanläggningar bör säkerheten vara en 

viktig aspekt vid val av batterikemi. För att skydda battericellen mot över- och 

underladdningar, som i värsta fall kan orsaka termisk rusning, är ett Li-jonbatteri 

utrustat med en BMS. Dessvärre finns det alltid en risk för att elektroniken i 

övervakningssystemet slutar fungera och med det i åtanke är att det bra att välja en cell 

med hög säkerhet. Figur 10 i kapitel 5 visar att LFP-cellen har hög säkerhet. LFP-cellen 

är den säkraste då den inte börjar brinna lika lätt vid över- eller underladdning och är 

motståndskraftig mot termisk rusning. Därför rekommenderas LFP-cellen vid 

installation av stationsbatteri med Li-jonbatterier.  

Batterimarkanden för Li-jonbatterier är dynamisk och svår att förutspå. Företag köps 

upp och försvinner och det innebär stora risker för beställaren. Det är en fördel att välja 

tillverkare som har varit stabil på marknaden än lägre tid. Utveckling av 

batteriteknologin sker ständigt, den cell som köps idag kanske inte är aktuell om 10 år. 

Beställaren bör därför köpa in reservdelar till batteriet såsom battericeller och 

tillhörande BMS:er.  

12.2 Systemuppbyggnad och dimensionering 
Nuvarande reservkraftsystemet i vattenkraftstationerna är uppbyggt av två separerade 

batteridelar för att skapa redundans i systemet. Enligt Vattenfalls Vattenkrafts riktlinje 

är lägsta kravet att batteridelarna tillsammans ska förmå att leverera effekt till 

belastningen i minst tre timmar om yttre spänningstillförsel försvinner, se avsnitt 2.2.1.  
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Det är dock vanligt att varje batteridel är dimensionerat för att ensamt kunna leverera 

belastningens energibehov (Hedman 2014).  

För ett stationsbatteri där batteridelarnas sammanlagda kapacitet är lika med 

belastningens energibehov har varje batteridel kapaciteten 50 % av belastningens 

energibehov. Totala kapaciteten för stationsbatteriet är således 100 %. Ett stationsbatteri 

där varje batteridel är dimensionerat för hela belastningens energibehov har varje 

batteridel kapaciteten 100 % av belastningens energibehov. Stationsbatteriets totala 

kapacitetsbehov är i detta fall 200 %.  Förslag på dimensionering av ett Li-jonbatteri 

som ska ersätta ett stationsbatteri av blyceller ges för dessa två fall:  

• Stationsbatteriet har totala kapaciteten 100 %.  

• Stationsbatteriet har totala kapaciteten 200 %.  

12.2.1 Stationsbatteri med totala kapaciteten 100 % 

Vid dimensionering av ett stationsbatteri med 100 % kapacitet måste Li-jonbatteriet 

dimensioneras för lika stor kapacitet som ett stationsbatteri av blyceller. Li-jonceller har 

högre spänning och oftast lägre kapacitet jämfört med blyceller. Ett stationsbatteri av 

Li-jonceller måste därför vara uppbyggt av parallella batteristrängar för att höja 

kapaciteten, och varje sträng består av seriekopplade moduler. Hur många strängar som 

behövs beror på belastningens kapacitetsbehov. Varje sträng ska vara utrustad med en 

likriktare, brytare och övervakningssystem.  

12.2.2 Stationsbatteri med totala kapaciteten 200 %  

Om ett stationsbatteri av blyceller med kapaciteten 200 % ska ersättas med Li-jonceller 

behöver inte Li-jonbatteriet dimensioneras för lika stor kapacitet som blybatteriet för att 

erhålla samma säkerhetsgrad. Det för att Li-jonbatteriet kommer vara uppbyggt av 

parallella batteristrängar som är utrustade med en brytare, likriktare och 

övervakningsenhet. Det medför att ett fel i stationsbatteriet kan inträffa men endast en 

batteristrängs kapacitet försvinner. Förslagsvis kan det vara tillräckligt att 

stationsbatteriet har totala kapaciteten 160 % eller 180 %.  

12.2.2.1 Exempel	  på	  dimensionering	  av	  stationsbatteri	  med	  kapaciteten	  160	  %	  	  

Som exempel kan ett Li-jonbatteri byggas upp av åtta batteristrängar, där varje sträng 

har kapaciteten 20 % av belastningens energibehov, se Figur 16. Eftersom varje sträng 

är utrustad med en brytare, likriktare och övervakningsenhet är det möjligt att bryta ur- 
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och uppladdning av en specifik sträng. Om ett fel inträffar i en sträng eller likriktare 

försvinner endast 20 % av kapaciteten, 140 % finns fortfarande kvar.  Om två fel 

inträffar finns fortfarande 120 % av batterikapaciteten. Om två fel hade inträffat i ett 

blybatteri, ett fel i vardera batteridel, hade hela systemet fallerat.  

Om batteristrängarna hade delats upp i två batteridelar. Varje batteridel skulle ha 

kapaciteten 80 % av belastningens energibehov. Sårbarhet i systemutformningen finns i 

de två battericentralerna, B1A och B1B, dit batteridelarna är kopplade. Om en 

battericentral går sönder finns endast 80 % av batterikapaciteten tillgänglig.  

Batteriprovning bör inte utföras på en hel batterihalva vid samma tillfälle. Det för att 

inte riskera att för mycket batterikapacitet försvinner. Förslagsvis kan en fjärdedel av 

strängarna testas vid varje tillfälle. Ett Li-jonbatteri kan laddas upp snabbt, 2−4 timmar. 

   

12.3 Batterirum 
Enligt Vattenfalls riktlinjer ska blybatteridelarna stå i separerade brandceller för att öka 

redundansen. Denna uppdelning rekommenderas även för Li-jonbatteriet. Det för att 

Figur 16 - Blockschematisk beskrivning över utformning av Li-jonbatteri med kapaciteten 160 %. 

Belastningen har energibehovet 100 % 
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förhindra att brand ödelägger hela batterisystemet. Att dela upp stationsbatteriet i fler 

brandceller än två kan övervägas, speciellt om Li-jonbatteriet designas med lägre 

kapacitet än blybatteri så som i exemplet ovan. Brand i en batteristräng kan spridas till 

de andra strängarna som är placerade i samma rum. Genom att dela upp stationsbatteriet 

i exempelvis tre brandceller blir systemet säkrare. För att ytterligare öka 

likströmssystemets redundans bör batteristrängarnas likriktare inte placeras i samma 

brandcell som batteristrängarna.  

 

Brandcellerna kan göras avsevärt mindre jämfört med blybatteriets brandceller. Om ett 

batterirum för blybatterier delas upp i två brandceller rymmer sannolikt de nya 

brandcellerna vardera en batteridel av Li-jonbatteriet.   

12.3.1 Temperaturintervall 

Li-jonbatteriets livslängd påverkas inte lika mycket av drifttemperaturen som 

blybatteriet. I vissa kraftstationer finns kylanläggningar installerade för att hålla 

temperaturen på 20°C i batterirummen. Det är inte nödvändigt för Li-jonbatteriet, så 

länge temperaturen inte överstiger 45°C. Likriktarna avger mycket värme och för att 

bibehålla låg temperatur i batterirummet är det fördelaktigt att installeras dessa i ett 

annat utrymme. Om likriktarna placeras i närheten av battericellerna bör batterierna 

kylas med exempelvis fläktkylning. 

12.3.2 Ventilation 

Li-jonbatterier ventilera ut varma gaser om trycket blir för högt i cellen. Ventilation 

måste finnas så gaserna ventileras bort vid eventuellt gasutsläpp. Ventilation kan vid 

behov även användas för fläktkylning av batterianläggningen.  

12.4 Laddnings- och urladdningsnivåer 
Li-jonbatterier ska till skillnad från blybatterier inte överladdas. Överladdning kan 

orsaka brand eller explosion och förkorta batteriets livslängd. Optimal laddningsnivå för 

Li-jonbatterier beror på cellkemi och specificeras av tillverkaren. För att optimera 

batteriets livslängd och minska risken för överladdning bör det inte laddas upp till mer 

än 85 % av SOC. Li-jonbatterier ska heller inte urladdas till för låg nivå. BMS:en ser till 

att laddnings- och urladdningsnivåerna stannar inom rätt intervall.  
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12.5 Signalhantering 
BMS:erna bör överföra information och larm till övervakningssystemet i kraftstationen 

och till driftledningscentralen. För att minska antalet utryckningar vid installation av Li-

jonbatteri rekommenderas en larmsignalhantering motsvarande den som för närvarande 

används i Älvkarleby, se avsnitt 10.4.2.  

12.6 Underhåll 
Eftersom Li-joncellerna i ett stationsbatteri bevakas av en BMS och information om 

cellerna kontinuerligt uppdateras kan underhåll av batteriet förenklas jämfört med 

blybatteriet. All information från BMS:en kan fjärrövervakas och vid fel i anläggningen 

kan larm skickas till larmcentralen. Trots att BMS:en gör det möjligt att övervaka 

systemet på avstånd bör en rutinmässig okulär kontroll av batteriet utföras en gång i 

månaden. Förslag på moment som kan ingå i den okulära kontrollen är inspektion av 

batteriuppställningen, batteriladdarna, modulerna, rumstemperatur och eventuell kyl-

eller värmeanläggning.  

Kapacitetstest av Li-jonbatteri bör göras trots att BMS:en visar laddningstillståndet av 

batteriet, eftersom Vattenfall Vattenkraft ännu har lite erfarenhet av Li-jonbatterier. 

Resultaten från kapacitetstesten kommer de första driftåren troligtvis inte visa någon 

större kapacitetsminskning, men är en värdefull datainsamling för att kunna utveckla ett 

passande underhållprogram och för att få mer erfarenhet av tekniken. 

Rekommendationen är att genomföra kapacitetstest varje år till dess att Vattenfall 

Vattenkraft har mer kunskap om Li-jonbatteriets beteende som stationsbatteri.  
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13 Kostnadsjämförelse 
I detta kapitel presenteras en kostnadsjämförelse mellan bly- och Li-jonceller som 

stationsbatteri. De kostnader som jämförs är underhållskostnader och kostnader för 

inköp och installation.  

13.1 Underhållskostnader för blybatteri 
Underhållskostnader för blybatteriet togs fram genom att tidsåtgången för batteriprover 

och underhåll uppskattades i samråd med anställda på Vattenfall Vattenkraft. 

Tidsåtgången för underhåll bestämdes för ett bas-scenario. Bas-scenariot innebär att: 

• Blybatteriet är av typen fritt ventilerat.  

• Batterisystemet är installerat och i drift i stationen. 

• Batterisystemet består av två delar, med 106-108 battericeller per del.  

• Tidsåtgången för underhåll är beräknad för en mans arbete. 

• Kraftstationen ligger tillgänglig inom 30 min bilkörning.  

13.1.1 Tidsåtgång för underhåll 

Under stationsbatteriernas livstid görs batteriprover för att fastställa att anläggningen 

fungerar som förväntat. Avsnitt 2.3.2 beskriver vilka tester och när dessa utförs enligt 

Vattenfall Vattenkrafts kravspecifikation för batterianläggningar i likströmssystemet.  

 

Idriftagningskontrollen, garantiprovet och kapacitetstesten tar vardera en vecka att 

genomföra. Förutom batterikontroller genomförs rutinmässigt underhåll av 

batterianläggningen en gång i månaden. Rutinmässigt underhåll för en station beräknas 

ta 1 timme/månad (Gustafsson 2014).  

 

Blybatterier behöver kontinuerlig påfyllning av avjoniserat vatten. En station förbrukar 

200 liter vatten/år och påfyllning i en station beräknas ta 2 dagar/år. I vissa stationer 

finns utrustning för att tillverka avjoniserat vatten, utrustningen kan tillverka 10 

liter/timme. Hälften av det joniserade vattnet som behövs för en station tillverkas, 

resterande köps in (Hedman 2014). Tillverkningstiden för en station blir således 10 

timmar/år. 
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Livslängden för ett stationsbatteri är normalt 15 år (Hedman 2014). Tabell 6 

sammanställer tidsåtgången i arbetsveckor för underhåll av ett stationsbatteri. 

Tidsåtgången är 25 arbetsveckor och en arbetsdag. En arbetsdag beräknas vara 8 timmar 

och arbetskostnaden är 600 kr/timme (Hedman 2014). Underhållskostnaden för ett 

stationsbatteri blir således 605 000 kr. Den årliga underhållskostnaden för 

batterianläggningen är 40 320 kr.  

 
Tabell 6 - Sammanställning av tidsåtgång och kostnad för underhåll för ett stationsbatterier av blyceller 

med livslängd 15 år 

Underhåll för en batterianläggning Tidsåtgång  

Idrifttagningskontroll  1 vecka 

Garantikontroll 1 vecka 

Konditionskontroll (år 5, 7, 9 och 10) 4 veckor 

Konditionskontroll varje år efter år 10 5 veckor  

Rutinmässigt underhåll 4 veckor 2 dagar  

Påfyllning av elektrolyt  6 veckor  

Tillverkning av joniserat vatten 3 veckor 4 dagar  

Total tidsåtgång 25 veckor 1 dag  

Total kostnad per år 40 302 kr 

 

13.2 Underhållskostnader för Li-jonbatteri 
Underhållskostnaderna för Li-jonbatteriet beräknas för förslaget på underhåll av Li-

jonbatteri som beskrivs i avsnitt 12.6.  För att göra det möjligt att uppskatta 

tidsåtgången för underhåll av Li-jonbatterier i vattenkraftstationer bestämdes ett bas-

scenario för stationsbatteriet. Bas-scenariot upprättades så att det är jämförbart med 

blybatteriet. Scenariot innebär att: 

• Batterisystemet är installerat och i drift i stationen. 

• Batterisystemet består av två delar, varje del består av ett Li-jonbatteri.  

• Tidsåtgången för underhåll är beräknad för en mans arbete. 

• Kraftstationen ligger tillgänglig inom 30 min bilkörning.  

13.2.1 Tidsåtgång för underhåll 

Enligt förslaget ska en okulär kontroll göras en gång i månaden och ett kapacitetstest en 

gång om året. För Li-jonbatteriet i Älvkarleby tar 5 timmar att utföra kapacitetsprovet 

och 15 min att genomföra okulära kontrollen. Dessa tider används som referens vid 
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beräkningen. Li-jonbatteriet i Älvkarleby består endast av en batteridel och därför måste 

tidsåtgången fördubblas. Tidsåtgången för kapacitetsprov blir såldes 10 timmar och 30 

min för okulära kontrollen. Livslängden för ett Li-jonbatteri är svår att förutsäga 

eftersom liten erfarenhet finns från applikationer där den sällan cyklas. Tidsåtgången 

beräknas därför för 15, 20 och 25 års livslängd. Tabell 7 sammanställer tidsåtgången i 

arbetsdagar för de tre livslängderna. Underhållskostnaden blir således 144 000 kr, 192 

000 kr och 240 000 kr. Underhållskostnaden per år för ett stationsbatteri av Li-jonceller 

är 9 600 kr.    

 
Tabell 7 - Sammanställning av uppskattning av tidsåtgång i arbetsdagar för underhåll av stationsbatterier 

med Li-jonteknik med livslängden 15, 20 och 25 år 

Underhåll  15 år 20 år 25 år 

Kapacitetsprov  3 veckor 4 dagar 5 veckor 6 veckor 1 dag 

Okulär kontroll 2 veckor 1 dag 3 veckor 3 veckor 4 dagar 

Total tidsåtgång 6 veckor 8 veckor 10 veckor 

Kostnad per år  9 600 kr 9 600 kr 9 600 kr 

 

13.3 Kostnader för inköp och installation av blybatteri 
Kostnader för inköp och installation av ett stationsbatteri av blyceller baseras på 

kostnader för ett stationsbatteri, 108 kWh, som installerades 2014 i en av Vattenfall 

Vattenkraft vattenkraftstationer (Hedman 2014). Kostnaderna innefattar priser för två 

batterier, två likriktare, två övervakningsenheter och installation av två batteridelar med 

tillhörande övervakningssystem. Priserna för installation är grovt uppskattade men kan 

ge en uppfattning av kostnadsstorleken. Tabell 8 sammanfattar kostnaderna. Kostnaden 

för systemet inklusive installationskostnader är ungefär 6 700 kr/kWh.  Kostnad för 

battericeller och tillhörande övervakningsenhet är cirka 2600 kr/kWh.  
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Tabell 8 – Kostnader för inköp och installation av ett stationsbatteri av blyceller på 108 kWh  

Kostnadsbärare Kostnad [tkr] 

Två batterier 267 

Två likriktare 148 

Två övervakningsenheter 12 

Installation av batterier 259 

Installation av övervakningssystem 52 

Totalt per kWh 6,7 

13.4 Kostnader för inköp och installation av Li-jonbatteri 
Kostnader för inköp och installation av Li-jonbatteriet baseras på installation av ett 

energilager med Li-jonbatterier i Sverige. Energilagret installerades 2013 och har 

lagerkapaciteten 24 kWh. Energilagret är uppbyggt av nio batteristrängar, varje sträng 

innehåller 14 seriekopplade battericeller. Systemet innehåller även en dubbelriktad 

omvandlare, omvandlaren innefattar både en AC/DC- och en DC/DC-omvandlare. 

Kostnaden för hela systemet var 600 000 kr. Battericeller med BMS stod för en 

tredjedel av kostnaden (Etherden 2014). Kostnaderna är grovt uppskattade och kan 

endast fungera som en fingervisning för systemkostnaden. Kostnaden för systemet är 

således 25 000 kr/kWh och kostnaden för batteri med tillhörande BMS är cirka 8 300 

kr/kWh. 

13.5 Totala kostnader för bly- och Li-jonbatteri 
Totala kostnaderna för de två batteriteknikerna innefattar kostnader för underhåll, 

installation och inköp för ett normalstort stationsbatteri på 132 kWh. Kostnaderna 

redovisas i två olika fall, fall 1 och 2. Fall 1 inkluderar kostnader för underhåll, 

installation och inköp av batteri, likriktare och övervakningsenhet medan fall 2 inte 

inkluderar installationskostnader och inköp av likriktare.  

 

Tabell 9 sammanställer totala kostnaderna per år för ett stationsbatteri på 132 kWh av 

blyceller och Li-jonceller. Kostnaderna redovisas för fall 1 och 2 för ett blybatteri med 

livslängden 15 år och Li-jonbatteri med livslängden 15, 20 och 25 år. 
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Tabell 9 - Totala kostnaden för ett stationsbatteri av Li-jonceller med lagringskapaciteten 132 kWh. 

Kostnaden redovisas för två fall och batterilivslängden 15, 20 och 25 år 

 Blybatteri Li-jonbatteri 
 Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 
Livslängd 15 år 15 år 15 år 20 år 25 år 15 år 20 år 25 år 
Underhåll [tkr] 605 605 144 192 240 144 192 240 
Inköp [tkr] 884 343 3300 3300 3300 1096 1096 1096 
Totalt/år [tkr] 99,3 63,2 229,6 174,6 141,6 82,7 64,4 53,4 

 

Kostnadsjämförelsen visar att underhållskostnaderna för Li-jonbatteriet är fyra gånger 

lägre än blybatteriets underhållskostnader. Jämförelsen visar även att Li-jonbatteriets 

inköpskostnader är 3-4 gånger högre än blybatteriets, beroende på om 

installationskostnader inkluderas eller ej. Totala kostnaden per år för Li-jonbatteriet i 

fall 1 är nästan tre så hög jämfört med fall 2. Det beror på att installations- och totala 

inköpskostnaden för Li-jonsystemet är mycket höga och har därför en betydande 

påverkan för årskostnaden. 

 

Tabell 9 visar att för fall 2 är totala kostnaden per år lika stora för de två batterityperna 

om Li-jonbatteriet har livslängden 20 år. Ett Li-jonbatteri med livslängden 25 år har en 

lägre totalkostnad per år medan ett Li-jonbatteri med livslängden 15 år har en högre 

totalkostnad per år än blybatteriet.  

 

Enligt kostnadsmodellen i avsnitt 8.1.1.1 är det möjligt att kostnaden för Li-batteriet 

halveras till år 2020. Med dessa inköpskostnader kommer totala kostnaden per år för 

fall 2 och livslängderna 15, 20 och 25 år vara 46 100 kr, 37 000 kr och 31 500 kr. Totala 

kostanden per år kommer blir 17 100 kr, 26 000 kr respektive 31 700 kr lägre än 

blybatteriet.  
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14 Diskussion 
I förslaget om utformning av stationsbatteri med Li-jonceller påvisas att Li-jonbatteriets 

höga energidensitet minskar batterianläggningens areabehovet. Det är fördelaktigt i de 

stationer där det råder platsbrist. Kylanläggningar i batterirummen kan undvikas, i större 

utsträckning, med ett Li-jonbatteri. Det innebär en energibesparing eftersom 

kylanläggningar vanligtvis har högt energibehov. Li-jonbatteriet har högre 

laddningseffektivitet än blybatteriet och det innebär att mindre energi går till spillo vid 

laddning av batteriet. 

 

Ett Li-jonbatteriet består av parallella batteristrängar och det gör det möjligt att 

dimensionera batteriet med lägre kapacitet, än ett blybatteri, och således uppnå samma 

säkerhetsgrad i likströmssystemet. Det kan betyda att Vattenfall Vattenkraft inte 

behöver överdimensionera sina anläggningar i lika stor utsträckning. Detta 

dimensioneringsförslag måste utredas noggrant för varje enskild kraftstation för att inte 

riskera säkerheten. 

 

Vid utvärdering av nya tekniker är person- och anläggningssäkerheten är en viktig 

aspekt i vattenkraftsindustrin. Det finns både för och nackdelar gällande person- och 

anläggningssäkerheten vid installation av Li-jonbatteri. Största hindret med Li-

jonbatterier är känsligt för överladdning, överhettning och kortslutning. Som tidigare 

har nämnts bör Vattenfall Vattenkraft välja en cellkemi som är mer motståndskraftig 

mot brand och explosion för att öka säkerheten i systemet ytterligare.  

 

Resultatet av kostnadsjämförelsen mellan bly- och Li-jonbatteriet visar att vid lång 

livslängd är Li-jonbatteriet mer ekonomiskt fördelaktigt. Jämförelsen visar att 

underhållskostnaderna kan minska med 75 % vid installation av Li-jonbatteri. När ett 

mer anpassat underhållsprogram har utvecklas för Li-jonbatteriet, vilket kan göras när 

Vattenfall Vattenkraft har mer kunskap av tekniken, är det tänkbart att 

underhållskostnaderna minskar ytterligare.      
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Eftersom det råder osäkerhet kring kalenderlivslängden för Li-jonbatteriet beräknades 

kostnaden för tre rimliga livslängder. Livslängden påverkar kostnaden per år betydande. 

Det är därför väsentligt att använda batteriet inom de optimala driftförhållanden som 

tillverkaren specificerar. Men för att det ska vara möjligt att använda batteriet inom 

optimala SOC-nivåer måste Li-jonbatteriet överdimensioneras med 25−30 %. Med 

dagens höga batterikostnader per kWh kan det vara mer ekonomiskt att dimensionera 

batteriet med lägre kapacitet och upp- och urladda batteriet utanför de optimala SOC-

nivåerna, trots att det kanske försämrar batteriets livslängd. Samtidigt innebär det 

anläggningens säkerhet äventyras eftersom Li-jonbatterier är känsliga för över- och 

underladdning.  

 

Studien visar att det finns goda förutsättningar ett använda Li-jontekniken som 

reservkraft i vattenkraftstationer. Men man bör ha i åtanke att Li-jonbatteriet är 

fortfarande en relativ ny teknik och under ständig utveckling. Installationen av Li-

jonbatteriet i Älvkarleby ger Vattenfall Vattenkraft mer kunskap och förståelse av 

tekniken. Varje händelse och problem med batteriet bör ses som värdefulla erfarenheter. 

Erfarenhet av tekniken är väsentligt för att kunna göra noggranna utvärderingar av 

batteriteknologin. Förslag på underhåll som ges i denna studie kan användas till en 

början och successivt kan ett mer anpassat underhållsprogram utvecklas.    

14.1 Förslag på fortsatta studier 
Miljöaspekterna i studien ger bara en överskådlig bild av för- och nackdelar för 

batteriteknologierna. Miljöaspekterna bör utredas närmare för att Vattenfall ska kunna 

motivera sitt val av batteriteknologi. En LCA-analys är ett bra verktyg för att jämföra 

batteriteknikernas miljöbelastning. 

 

Kostnadsjämförelsen kan utvecklas ytterligare genom att använda noggrannare siffror 

för installationskostnader samt inköpspriser för ett Li-jonbatteriet som är framtagna av 

potentiella försäljare.  
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15 Slutsats 
Användning av Li-jonbatterier minskar batterianläggningens area, reducerar 

underhållsbehovet och BMS:en gör det möjligt att fjärrövervaka batterierna. Vid 

installation av Li-jonbatteri elimineras många av de personrisker som arbete med 

blybatterier medför. Även likströmssystemets redundans kan ökas med ett Li-jonbatteri. 

Dessvärre är Li-jonbatteriet inte robust, utan är känslig mot överhettning och 

överladdning. Men säkerhetsriskerna reduceras tack vare att batteriet utrustas med BMS 

och mekaniska skydd.  

 

Konstandsjämförelse visar att underhållskostnaderna kan minska med 75 % vid 

användning av Li-jonteknik. Dessvärre är inköpskostnaden för Li-jonbatteriet i 

dagsläget nästan tre gånger högre jämfört med blybatteriet. Men mycket tyder på att 

priserna kommer sjunka drastiskt de kommande åren.  

 

Det finns goda förutsättningar att utforma stationsbatterier med Li-jonteknik. Men 

Vattenfall Vattenkraft bör vänta tills tekniken mognat ytterligare och priserna sjunkit till 

lägre innan det görs större installationer. Mindre installationer av Li-jonbatterier, såsom 

pilotanläggningen i Älvkarleby, bör övervägas då det är värdefullt att få mer erfarenhet 

av tekniken.  
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