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Sammanfattning 

När konsekvenserna för miljön av att använda förbränningsmotorer blir allt mer påtagliga ökar 
behovet av alternativ för transport av människor och varor. Elfordon säljs i större utsträckning än 
någonsin förr. Men batterierna i elfordonen är även de en belastning på miljön när de produceras. 
Om batterierna skulle användas ytterligare efter att de inte längre går att använda i fordon skulle 
den relativa miljöpåverkan från produktionen minskas och det blir lättare att kompensera för den 
påverkan som redan skett för varje batteri.  

För att uppnå detta behöver batteriernas karakteristik undersökas. Degraderingen behöver 
fastställas för att beräkna hur mycket energi de kan cykla under sitt liv. Hur denna energi kan 
nyttjas effektivt och meningsfullt i ett modernt elnät är även det av vikt. Vad händer sedan vid 
slutet av batteriernas liv? Återvinning är ett viktigt steg i processen för att minimera 
klimatförändringar istället för att lämna batterierna på deponi.  

Resultaten visar att mängden cykler ett batteri klarar ner till en viss kapacitetsnivå beror kraftigt 
på arbetstemperatur, urladdningsdjup, C-förhålland och batterityp. Hybricons batterier av LTO-typ 
uppskattas klara som mest 11 459 cykler vid 10 % urladdningsdjup och 2 490 cykler vid 50 % 
urladdningsdjup. Användningsområden i den här rapporten där batterilager förväntas kunna 
användas effektivt är som kortslutningsförstärkning och begränsning av spänningshöjningar hos 
kunder med hög förimpedans i landsbygdsnät samt som UPS:er till telekommunikation. Kostnader 
för dessa applikationer uppskattas att kosta mellan ca 1700 kr/kWh och 7600 kr/kWh beroende på 
konstruktion och andrahandspris på batterierna. Det värde ett batteri uppskattas ha i den här 
rapporten är den mängd energi det kan lagra under sitt liv, vilket varierar beroende på de faktorer 
som nämnts tidigare och gör att varje enskilt fall behöver analyseras. 

Slutsatsen blir att det finns förutsättningar som gör det möjligt att effektivt och ekonomiskt 
fördelaktigt använda batterier i elnätet, särskilt då utvecklingstrenden visar att utrustningen 
ständigt blir billigare och tekniken bättre. Dock behöver fler analyser utföras, främst på åldringen 
i batteriernas andra liv. 
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Abstract 
As the consequences for the environment of using internal combustion engines are becoming 
increasingly apparent, the need for alternatives for the transport of people and goods increases. 
Electric vehicles are sold to a greater extent than ever before. But the batteries in electric vehicles 
are also a burden on the environment when they are produced. If the batteries were to be used 
further after they could no longer be used in cars, the relative environmental impact of the 
production would be reduced and it would be easier to compensate for the impact already made 
by each battery. 

To achieve this, the characteristics of the batteries need to be investigated. The degradation needs 
to be determined to calculate how much energy they can cycle during their life. How this energy 
can be used efficiently and in a meaningful way in a modern grid is also important. What then 
happens at the end of battery life? Recycling is an important step in the process to minimize climate 
change instead of leaving the batteries in landfill.  

The results show that the amount of cycles a battery can handle down to a certain capacity level 
depends heavily on operating temperature, discharge depth, C-ratio and battery type. Hybricons 
batteries of LTO-type is estimated to sustain for 11 459 cycles at 10 % depth of discharge och 2 490 
cycles at 50 % depth of discharge. Applications in this report, where battery storage is expected to 
be used efficiently, is short-circuit amplification and limitation of voltage hikes at customers with 
high impedance in rural networks as well as UPSs to telecommunications. Costs for these 
applications is estimated to cost between circa 170 USD/kWh och 760 USD/kWh depending on 
construction type and second hand price of the batteries. The value of a battery is estimated in this 
report is the amount of energy it can store during its life, which varies depending on the factors 
mentioned earlier and necessitates analysis of each case. 

The conclusion is that there are conditions that make it possible to efficiently and with economical 
gain use batteries in the grid, especially as the trend shows that the equipment is constantly getting 
cheaper and the technology is getting better. Although more analysis is required, foremost on the 
aging of the batteries second life. 
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Förkortningar 

1C, 2C, 3C - Hur snabbt ett batteri laddas ur baserat på dess energikapacitet, 1C innebär att 
batteriet laddas ur på 1h, 2C på en halvtimme, 3C på 20 minuter etc. 

Ah  - Amperetimmar. 

BMS - Battery Management System, de komponenter i ett batterilager som reglerar i- 
och urladdning av batterierna. 

DoD  - Depth of Discharge, hur mycket ett batteri laddas ur, i procent av maxkapacitet. 

EoL  - End of Life, när batteriets kapacitet sjunkit så pass att det inte går att använda i 
en avsedd applikation längre. 

FACTS - Flexible AC Transmission System, ett verktyg för att stabilisera elnät.  

FEC - Full Equivalent Cycle, ett värde där genomsläppt energi i batteriet motsvarar 
urladdning från 100 till 0 %. 

ms  - millisekunder 

PCS  - Power Conversion System, invertrar som omvandlar DC till AC.  

SEI  - Solid Electrolyte Interface, en barriär av lösningar och elektrolytiska salter på 
elektroder som förhindrar utbytet av joner. 

SoC - State of Charge, vilken laddningsnivå ett batteri har vid en viss tidpunkt på en 
skala från 0 till 100 %. 

SoH - State of Health, hur mycket batteriets kapacitet har degraderats. 

UPS  - Uninterrupted Power Supply, en reservkraftkälla.  

Wh/kg - Wattimmar per kilogram, anger hur energitätt ett batteri är i förhållande till dess 
vikt. 
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete för en högskoleingenjörsexamen inom Elkraftsingenjörsutbildningen 
på Umeå universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av och i samarbete med Umeå Energi under 
våren 2019. 

1.1 Bakgrund 

Dagens moderna samhälle förlitar sig på snabba och effektiva transporter av varor och människor. 
I och med att miljökonsekvenserna från förbränningsmotorer blivit allt mer påtagliga och 
uppmärksammade har fordonsbranschen följaktligen börjat producera elektriska alternativ. I 
dessa fordon lagras energin i batterier. Dock är batterierna fortfarande relativt dyra med avseende 
på deras lagringskapacitet, vilket gör genomslaget av fler elektriska fordon på våra vägar långsam. 
Generellt sett kan batterierna brukas i fordon till dess att deras kapacitet reducerats till 80 % av 
det ursprungliga värdet [1]. När det sker behöver batterierna traditionellt återvinnas eller placeras 
på deponi. Om batterierna istället skulle kunna användas i andra applikationer än fordon efter den 
första kapacitetsdegradationen skulle de få en utökad livslängd [1], vilket ökar batteriernas värde 
och underlättar övergången till en fossilfri fordonsflotta.  

1.2 Problembeskrivning 

Umeå Energi har fått en förfrågan från det kommunalt ägda bussföretaget om de kan använda 
uttjänta batterier från elbussar i deras elnät. För att kunna svara på den frågan har Umeå Energi 
begärt ett examensarbete som ska utreda huruvida det finns applikationer i nätet där batterier 
effektivt kan användas och till vilken kostnad.    

1.3 Målsättning 

Målet med det här examensarbetet är att utreda möjligheterna för Umeå Energi att ta över 
ägandet av elbuss-batterier från bussbolaget och använda de i elnätet istället för att använda andra 
lösningar. Kopplat till det finns en stark ekonomisk aspekt som innefattar eventuell köpeskilling, 
livslängd och vad som händer efter att batterierna inte längre går att använda i elnätet, om de kan 
återvinnas eller om den som äger dem måste betala eventuella miljöavgifter. Därav blir frågan som 
ska besvaras om Umeå Energi effektivt kan återanvända uttjänta elbussbatterier i deras elnät, 
istället för att bygga om eller bygga ut nätet, med ekonomisk vinning och positiv miljöpåverkan?  

1.4 Avgränsningar 

Batterityperna som undersöks är endast de som används i bussarna som går i lokaltrafiken i Umeå, 
levererade av Hybricon och VDL. Applikationerna som presenteras avgränsas till de som kan vara 
till nytta för Umeå Energi, vilka antas vara aktuella även för andra mindre elnätsägare i Sverige. 
Arbetet tar inte i beaktande att det finns lagar som för närvarande inte tillåter elnätsägare att äga 
elproduktion eller energi-lager annat än för att täcka förlusterna i det egna nätet.  
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2 Metod 

Metoden i den här rapporten är till stor del en litteraturstudie om batterier i elfordon. Anledningen 
till litteraturstudien är att varken möjlighet eller tid fanns att undersöka faktiska batterier. Både 
rapporter och personlig kontakt med personer som representerar relevanta organisationer ligger 
till grund för denna information. Detta ska ge en bra förståelse för specifika problem och 
förutsättningar för användandet av batterier i elnätet. En generell förståelse för hur elnätet är 
uppbyggt och fungerar och hur elektriska kretsar fungerar anses vara en förutsättning för den här 
rapporten. Därefter gjordes beräkningar gällande batteriers funktion, värde, degradering och 
förväntade livslängd.  Även olika scenarion med effekt- och energikrav tas upp samt en uppskattad 
kostnad för konstruktionen av batterianläggningar som möter dessa krav. Dessa scenarion bygger 
på förutsättningar i Umeå Energis nät och har tagits fram efter diskussioner med erfarna ingenjörer 
med goda kunskaper om nätet. 

2.1 Batterier 

För beräknandet av batteriernas utveckling har data som tillhandahållits av elbussarnas leverantör 
använts. Denna data har kommit både i form av specifikationsblad och mailkonversationer för 
förtydliganden. 

2.2 Digpro 

Delar av de data som vissa scenarioberäkningar bygger på är hämtade från Umeå Energis 
elnätsmjukvara Digpro. Exempelvis har impedanser hos kunder i Umeå Energis nät använts för att 
undersöka hur stora de normalt är och hur stor beläggningsgrad deras kablar och ledningar har. 

3 Teori 

I detta kapitel kommer grundläggande teori om batterier samt ny forskning om de aktuella 
batterityperna presenteras. Detta för att ge en förståelse om hur batteriernas värde kan 
uppskattas senare i rapporten och hur deras egenskaper bäst kan utnyttjas i elnätet. 

3.1 Batterimodeller 

Batterier kan delas upp i två typer, de som är optimerade för hög effekt eller hög energi, där 
användningsområdet avgör vilken typ som är bäst lämpad. De två typerna modelleras på samma 
sätt men de olika värdena i modellen varierar för att representera olika materials egenskaper. I ett 
hög-effektbatteri är ett snabbt utbyte av joner mellan olika material högst prioriterat, till exempel 
där snabb i- och urladdning är åtråvärt. I ett hög-energibatteri är istället en hög spänningsnivå hos 
cellerna i batteriet åtråvärt, då det ökar antalet Wh/kg som batteriet kan lagra. Detta p.g.a. att 
batterier definieras med kapacitet i Ah/kg och desto högre cellspänningen är desto större blir 
energin som batteriet kan hålla. 
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Batterimodeller faller vanligtvis inom ramen för tre kategorier, elektrokemiska modeller, analytiska 
modeller och kretsekvivalenta modeller [2]. För elkraftsapplikationer är den kretsekvivalenta 
modellen lämplig då den enkelt presenterar spänning-strömförhållanden med komponenter vars 
karakteristik lätt kan simuleras och integreras i styr- och reglerkretsar. Traditionellt beskrivs 
batterier med en resistans R1, motsvarande batteriets interna motstånd, i serie med en 
spänningskälla, se figur 1. Voc är batteriets spänning vid öppen krets, d.v.s. när batteriet inte har 
någon belastning och Vt är spänningen på batteriets terminaler när den är kopplad i en krets, d.v.s. 
under belastning. 

 

Figur 1: Thevenin-ekvivalent för ett batteri. 

I moderna li-jonbatterier räcker inte den modellen till för att adekvat beskriva det som sker i 
batteriet. Då används istället en andragradsmodell för att beskriva spänningspolariseringen som 
uppstår mellan batteriets olika delar som katod, anod och elektrolyt [3], se figur 2. 
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Figur 2: Andragrads Thevenin-ekvivalent för ett batteri. 

I denna modell representerar R1 fortfarande batteriets interna resistans. R2 och C1 representerar 
SEI-lagret (Solid Electrolyte Interface) av litium, vilket är en barriär av lösningar och elektrolytiska 
salter på elektroder som förhindrar utbytet av joner, på anoden medan R3 och C2 motsvarar 
elektrokemiska reaktioner som förhindrar jonöverföring mellan katod och elektrolyt [2].  

3.1.1 Litium-jon-batterityper 

Litium-jon-batterier är batterier som alla använder litium som elektronbärare. Inom denna 
kategori finns flera underkategorier där anod, katod och elektrolyt skiljer sig åt. Dessa variationer 
påverkar batteriernas karakteristik med avseende på saker som cykelliv, laddningsströmmar och 
arbetstemperatur [21]. För mobila applikationer är energidensiteten väldigt viktig, då en hög sådan 
möjliggör längre utnyttjandetid mellan laddningarna, vilket är attraktivt för t.ex. mobiltelefoner, 
laptops och elfordon. I tabell 1 visas energidensiteten och arbetsspänningen för de vanligaste 
litium-jon-batterierna. 
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Batterityp Arbetsspänning V Energidensitet Wh/kg 

NCA 3,0 - 4,2 200 - 260 

LCO 3,0 - 4,2 150 - 200 

NMC 3,0 - 4,2 150 - 220 

LMO 3,0 - 4,2 100 -150 

LFP 2,5 - 3,65 90 - 120 

LTO 1,8 - 2,85 50 - 80 

Tabell 1: Olika litium-jon-batteriers egenskaper 

3.2 Åldring av batterier 

Batteriåldring är ett begrepp som handlar om kapacitets- och effektdegradation i batterier (State 
of Health, SoH), vilket inte är strikt knutet till tidens gång. För elfordon definieras generellt batteriet 
som förbrukat när det klarar av att hålla 80 % av originalkapaciteten [1]. Det finns två typer av 
åldring av batterier, cykelåldring och kalenderåldring. Cykelåldringen sker när batterierna används, 
allt eftersom energi passerar genom batteriet förändras materialen och deras egenskaper. 
Kalenderåldringen sker när batteriet fysiskt blir äldre, oavsett om det används eller inte. Det som 
händer när batterier åldras är: i) SEI-lager; ii) sprickor i SEI-lagret; iii) oxidering av elektrolyten; iv) 
grafitavlagringar; v) litiumplätering; vi) elektrodsprickor; vii) metaller som lösts i elektrolyten [6]. 
Dessa förändringar leder alla till att batterikapaciteten försämras vilket är anledningen till att 
kapaciteten definierar batteriets livslängd, men vissa bidrar även till att den interna resistansen 
ökar. Med en högre resistans uppstår mer förluster i batteriet samtidigt som effektuttaget 
begränsas.  

I detta avsnitt kommer information från 18 tidigare utförda experiment och studier att presenteras 
men de är inte av exakt samma typ eller märke som kommer att undersökas i resultatdelen. Detta 
gör att tolkningar och slutsatser ska hanteras varsamt vid jämförelser då data från ett test inte kan 
till 100 % extrapoleras till andra förutsättningar [35]. 

3.2.1 Cykelåldring 

För att kvantifiera ett batteris effektuttags påverkan på åldringen används ett så kallat C-
förhållande. Det betyder att om ett 10 Ah-batteri laddas ur med 10 A är C-förhållandet 1C och 
batteriet är tömt på 1 timme. Om batteriet skulle laddas ur med 20 A och det blir tömt på en 
halvtimme är C-förhållandet 2C. 30 A blir 3C och så vidare. C-förhållandet är således baserat på 
batteriets kapacitet och laddningsströmmen för 1C för ett batteri är inte detsamma för ett batteri 
med annorlunda kapacitet. Detta är viktigt då C-förhållandet i hög grad påverkar cykelåldringen av 
batterier. Desto mer C-förhållandet avviker från dess nominella värde, vilket varierar för olika 
batterier, desto snabbare sker degradationen i batteriet [4, 5].  
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Utöver C-förhållandet spelar urladdningsdjupet en stor roll [4, 6]. Urladdningsdjupet (Depth of 
Discharge, DoD) är ett mått på hur många procent av kapaciteten som laddas i och ur varje cykel. 
Även arbetstemperaturen [5] påverkar hur snabbt batteriet degraderar varje cykel. För att 
cykelåldringen ska kunna jämföras korrekt mäts antalet Full Equivalent Cycles (FEC), vilket 
motsvarar 100 % av kapaciteten, oavsett om det är 10 gånger med 10 % urladdning eller 2 gånger 
med 50 %. Ett problem med att mäta cykelåldringen, speciellt för batterier med lång cykellivslängd, 
är att det inte går att bortse från den ständigt pågående kalenderåldringen [9].  

Modeller för hur batteriernas cykeldegradering sker skiljer sig åt. Alla modellerna bygger på 
uppmätt data, men beroende på batteriets komposition och kemi uppvisar de olika beteenden. De 
enklaste modellerna visar en nästan linjär degradering där batteriets kapacitet sjunker med en viss 
del för varje FEC [4, 14]. En annan modell visar att en del batteriers degradering har en knä-effekt 
[15], d.v.s. att efter en viss mängd med linjär degradering ökar hastigheten hur snabbt kapaciteten 
sjunker. Den tredje typen har en exponentiell degradering i förhållande till antalet laddningscykler 
där kapaciteten sjunker väldigt lite i början av batteriets liv för att sedan öka allt mer [4]. Dessa 
former illustreras i figur 3. 

 

Figur 3: Degraderingsformer som uppmätts i batterier, kapacitet som funktion av full equivalent cycles (FEC). 

 

3.2.2 Kalenderåldring 

När batterier lagras över tid utan att användas går det att mäta deras kalenderåldring. Under 
lagringstiden sker det alltid en självurladdning av batterierna, vilket gör att de behöver övervakas 
och laddas med jämna mellanrum. Batteriets SoC (State of Charge) påverkar dess interna resistans, 
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en hög SoC resulterar i låg resistans [7]. Detta gör att om batterier lagras vid hög SoC sker 
självurladdningen snabbare, vilket leder till mer förluster och att mer energi går genom batteriet 
och påverkar dess åldring. Optimalt för minskad kalenderåldring vid lagring är att batteriet hålls på 
en låg SoC [6]. Dock ger en hög eller låg SoC ökad cykelåldring, därför finns det rimligen en optimal 
nivå för batteriet att ligga på vid en given applikation för att minimera både typerna av åldring [8].  

Ett uppmätt beteende för kalenderåldring är att det inte sker linjärt och den största delen sker 
tidigt, i början av batteriets liv, för att sedan avta [9, 10]. Kalenderåldringens konsekvenser skiljer 
sig från cykelåldringen, det påverkar batteriets interna resistans negativt mer än att det sänker 
kapacitetsnivån [11].  Dock gäller det generellt för alla kapacitetsförändringar att tidigare 
förändringar inte påverkar kommande förändringar [12, 13]. Detta är fördelaktigt för eventuella 
andrahandsanvändare efter att batterierna inte kan användas i fordon längre. De kan oberoende 
av hur tidigare brukare hanterat batterierna dimensionera anläggningar för eget bruk. 

Generellt bör inte batterier lagras vid temperaturer över 50⁰C eller under -10⁰C, då det ökar 
hastigheten med vilken kalenderåldringen sker [16]. Vid höga temperaturer och hög SoC är det 
främst SEI-beläggningar som utvecklas och vid låga temperaturer sker mycket litiumplätering vid 
laddning. Detta gör att batterianläggningar bör utrustas med klimatkontroll som håller både 
batteriernas lagringstemperatur och deras arbetstemperatur inom rätt gränsvärden för att undvika 
att förkorta deras beräknade livslängd.  

3.2.3 LTO-batterier 

Det finns en typ av litium-jon-batterier som är väldigt långlivade jämfört med andra kemityper, 
Lithium Titanate Oxide batterier (LTO-batterier). Den stora skillnaden mellan det och andra 
batterityper är att LTO-batteriet har en titanoxidsbeläggning på anoden istället för en mer vanligt 
förekommande grafitbeläggning. Titanoxidsbeläggningen förhindrar nämligen att det formas en 
SEI-beläggning, vilken är en bidragande faktor till kapacitetsförlust och dominerande faktor av 
ökning av den interna resistansen i batterier [6]. Det sker även mindre oxidering av elektrolyten i 
LTO-batterier, vilket ger de längre beräknat liv jämfört med andra batterityper. Dock påverkar 
nivån av SoC LTO-batterier likadant som övriga sorter då det antas påverka katoden i batteriet och 
de är av samma typ som i andra batterier [17]. LTO-batterier är även temperaturmässigt mindre 
känsliga än övriga batterityper [18]. Det gör det möjligt att använda LTO-batterier under 
förhållanden där kyla eller värme skulle göra det svårt eller omöjligt för andra batterityper, eller 
för att minska driftskostnaderna. Det är dock alltid rekommenderat att hålla alla batterityper vid 
nominell temperatur för att få ut mest av dem. Jämförelsevis finns det studier som visar att LTO-
celler kan avge 4000W/kg vid nominell temperatur och bara 570W/kg vid så låga temperaturer 
som -30⁰C, vilket motsvarar 14,3 % av effekten [22]. Trots det finns det tillverkare som specificerar 
sina batteriers arbetstemperatur ner till -40⁰C. 

Det som gör att LTO-batterier inte är den mest använda kemin av litium-jon-batterier med dess 
långa liv, är dess låga cellspänning, ca 30 % lägre än de flesta andra [18]. Den lägre spänningen 
leder till lägre energi- och effektdensitet, vilket gör att LTO-batteriet har en betydligt högre vikt per 
kWh det kan hålla. Detta är naturligtvis en nackdel i applikationer där en låg vikt är väldigt 
attraktivt, såsom mobila användningsområden. 
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LTO-batterier har som tidigare nämnts ett väldigt långt cykelliv p.g.a. den väldigt långsamma 
degradationen orsakad av titanbeläggningen på anoden. I en studie [5] har LTO-celler utsatts för 
accelererad åldring där batterikapaciteten mätts med jämna mellanrum medan battericellerna 
laddas i och ur vid en specifik temperatur. Degraderingen har dokumenterats och en passform har 
hittats för 3 olika nivåer av urladdning, 10, 30 och 50 % vid en temperatur av 42,5⁰ C och en 
urladdningsström motsvarande 2C. Ekvationerna som beskriver denna passform är: 

 10 %  

 1,593 ∗ 10−4 ∗ 𝐹𝐸𝐶1,221 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 % (1) 

   

 30 %  

 6,101 ∗ 10−7 ∗ 𝐹𝐸𝐶1,635 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 % (2) 

   

 50 %  

 2,791 ∗ 10−8 ∗ 𝐹𝐸𝐶2,3 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 i % (3) 

   

När ekvationerna (1), (2) och (3) subtraheras från en totalsumma av 100 % fås figur 4: 

 

Figur 4: Hur olika urladdningsdjup påverkar batteriets kapacitet. 

För att visa hur arbetstemperaturen även spelar in gjordes även en graf för temperaturberoendet, 
se figur 5. 
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Figur 5:Hur varierande arbetstemperatur påverkar cykelåldringen av LTO-batterier. 

Grafen gjordes med de två specificerade ändvärdena för 25⁰ C och 55⁰ C tillsammans med ett 
uppmätt FEC-värde för 42,5⁰ C baserat på 100 % DoD som var 5 180. Trendlinjen gav följande 
ekvation för temperaturberoendet [5]: 

 6,328 ∗ 104 ∗ 𝑒−0,05534∗𝑇 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝐹𝐸𝐶 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑎𝑡𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡 𝑛å𝑡𝑡 80 % 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (4) 

 

3.3 Drift av batterilager 

För att kunna använda batterilager i elnätet behövs utöver batterierna även en BMS (Battery 
Management System) som styr hur batterierna laddas i och ur samt invertrar i PCS (Power 
Conversion System) som omvandlar DC till AC. Särskilda PCS kan även användas för att säkra 
elkvaliteten om nätet som anläggningen ansluts till är känsligt [19]. Större batterilager ansluts 
normalt till mellanspänningsnätet (10 – 70 kV) och mindre anläggningar kan anslutas till antingen 
mellanspännings- eller lågspänningsnätet (max 1 kV) [18, 20]. Invertrarna som omvandlar 
strömmen har ett spann för tillåten inspänning från batterierna som de omvandlar till en fast 
utspänning. Detta gör att batterimoduler kopplas i serie för att nå upp till korrekt spänningsnivå 
och sedan kopplas serierna parallellt för att dimensioneras efter effektbehoven.  

När batterilager används bör de vara dimensionerade för att urladdningen generellt bör arbeta 
mellan 80 och 20 % SoC, detta för att undvika allt för snabb åldring av batterierna [23]. Detta leder 
till att vid optimal drift används inte mer än 60 % av kapaciteten, även om det kan överskridas i 
specialfall. Fördelen med batterilager i elnätet jämfört med många andra stödsystem är att de kan 
reagera väldigt fort och snabbt tillföra effekt i nätet [25]. 
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3.3.1 Styrning 

För att batterierna i ett batterilager inte ska åldras i förtid måste alla elektriska aspekter övervakas 
och styras. Detta sköts av BMS. De battericeller som modulerna och i sin tur lagret består av är 
känsliga komponenter vars gränsvärden inte får överskridas. Problemet är att varje cell är unik då 
det inte går att producera celler som är helt fysiskt identiska. Talesättet om att en kedja inte är 
starkare än sin svagaste länk är en väldigt lämplig beskrivning av ett batterilager. En cellserie har 
inte mer effektkapacitet än den svagaste cellen. Desto större ett batterilager är desto fler aktiva 
och passiva styrkretsar måste inkorporeras i batterilagret [19]. 

Styrkretsarnas övervakning av battericellerna reglerar hur mycket ström som passerar genom varje 
cellserie vid i- och urladdning. En för stor ström skulle kunna förstöra en cell vilket resulterar i att 
hela seriens kapacitet förloras ur batterimodulens kapacitet. Det innebär att styrkretsarna arbetar 
i flera lager och att de oftast redan är inkorporerade i batterimodulen som ska användas. 
Regleringen av batterimodulerna som en enhet måste mätas och styras av en BMS anpassad för 
hela batterilagret.  

Batterier anslutna till elnätet påverkar driften av det. Som nämnts tidigare finns det utrustning som 
anpassar driften för att säkra elkvaliteten. Utöver det finns det faktorer som måste tas hänsyn till 
så som att batterier bidrar till strömmar vid jord- och kortslutningsfel [20]. Hur stora dessa 
strömmar blir beror på flera saker som maxeffekt och avstånd till felet. All annan utrustning i nätet 
som kan påverkas av batterilager måste klara av felströmmarna från det. Även riktade reläskydd 
måste analyseras, då strömmarna från batterilagret kan göra att strömmarna från elnätet blir så 
små att reläskydden inte löser ut eller att strömmen helt enkelt går åt fel håll.  

En annan risk med batterilager är okontrollerad ö-drift av nätet [20]. Det innebär att 
spänningsmatningen från elnätet kopplas bort av någon anledning, men p.g.a. batterilagret 
fortsätter den bortkopplade delen att ha ett spänningssatt nät. Detta är farligt, då batterilagret 
antagligen inte har en effekt för att tillgodose utlösningsvillkoren i nätet om en kortslutning skulle 
ske. Följden skulle kunna bli allvarliga skador på utrustning ansluten till nätet. Därför behöver 
batterilager styrning som kopplar bort det från nätet om det uppstår ett spänningsfall vid 
inkopplingspunkten. Dock kan batterilager vara en fördel om det finns möjlighet till kontrollerad 
ö-drift från en driftcentral och att batterilagret är dimensionerat för det [24]. 

3.3.2 Förluster 

När batterilager används uppstår förluster, d.v.s. man får ut mindre energi än man stoppade in. 
Generellt sett är litium-jon-batterier väldigt effektiva med en verkningsgrad på ca 95 % [18], men 
för en hel batterianläggning blir verkningsgraden lägre. Förlusterna uppstår i klimatkontroll av 
anläggningen och styrkretsar. I ett batterilager i Italien har en 86 % verkningsgrad uppnåtts för en 
kapacitet på 1 MWh, inkluderat 3 % förlust för klimatkontroll [18]. För ett batterilager av de här 
dimensionerna innebär det att för varje kWh som laddar upp batterierna går 0,14 kWh förlorade.  

Dessa förluster är viktiga att ta i beaktande vid projektering av batterianläggningar. Men det är 
även viktigt att analysera vad alternativen innebär. Beroende på var, när och hur 
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batterianläggningen ska användas kan några procents förluster vara mindre kostsamt än att 
exempelvis dra nya ledningar eller kablar över längre sträckor för att klara effekttoppar.  

3.3.3 Lageruppbyggnad 

När batterilager ansluts till mellanspänningsnätet görs det vanligtvis först via en inverter och sedan 
via en transformator som transformerar upp spänningen [20, 23], se figur 6. 

 

Figur 6: Anslutning av batterier till mellanspänningsnät. 

För att ansluta batterilager till lågspänningsnätet går det att göra på samma sätt eller med en 
inverter som konverterar DC-strömmen till AC direkt med rätt spänningsnivå. Om batterilagrets 
utspänning är mycket lägre än den nominella spänningen men det ska leverera stor effekt går det 
att först använda en DC/DC-inverter som omvandlar spänningen till rätt nivå för att 
kraftelektroniken i DC/AC-konvertern ska bli enklare att dimensionera.  

3.4 Batterilager och förnybar energi 

Det har skett en dramatisk ökning av förekomsten av förnyelsebara energikällor de senaste åren. 
Trenden visar att det kommer fortsätta bli mer för att nå miljömålen runt om i världen, men det 
kan bli svårt för solceller och vindkraftsparker att få den genomslagskraft som behövs utan att de 
har batterilager som stöd [24].  Batterilager kan fylla flera funktioner för förnybara energikällor 
som kapning av effekttoppar och energikälla vid effektdalar, utjämning av effekten från 
energikällorna och oscillationsdämpning [28]. 

3.4.1 Problem orsakade av sol- och vindkraft 

Ett vanligt argument mot solceller och vindkraft är att det blir problem när solen inte lyser och 
vinden inte blåser när energin behövs. Det är naturligtvis ett problem, men uppmätt data visar att 
det är mer förekommande att förnyelsebara energikällor producerar mest när förbrukningen är låg 
[27]. Detta innebär ett problem för implementeringen av dessa energikällor eftersom om en 
majoritet av energi skulle komma från dem skulle effekten de avger behöva strypas då den inte är 
nödvändig.  
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Ett annat problem som kan uppstå i elnät anslutet till sol- och vindkraft är instabilitet orsakat av 
att effektproduktionen snabb kan variera när vädret slår om [28]. Dessa snabba variationer orsakar 
oscillationer mellan delar av elnätet vilket i sin tur orsakar vinkelskillnader mellan synkrona 
generatorer. Det finns tre alternativ för att motverka oscillationerna, den första kallas för cut-off 
operation [28] där generatorerna helt enkelt kopplas bort om nätet skulle bli för instabilt vilket 
skulle innebära en förlorad inkomst för producenter vilket hämmar utbyggnaden av fler 
miljövänliga generatorer. Det har presenterats två alternativ där produktionen kan fortsätta, 
Fluctuation reduction control och Constant output control [28]. Vid Fluctuation reduction control 
bedöms ett batterilager behöva en effekt på 20 % av genereringen och vid Constant output control 
60 %. Fluctuation reduction control innebär att tillsammans med batterilagret avger energikällan 
en jämn effekt till elnätet, se figur 7. 

 

Figur 7: Utjämning av effekten från förnyelsebar energikälla. 

Snabba variationer skulle således ladda i eller ur batterierna för att minska störningar medan 
effekten ut till nätet skulle hållas stabil. Constant output control innebär att energin som 
energikällan förser nätet med varje timme motsvarar den utlovade, utan variationer från 
prognosticerad energi.  

Även invertrarna som omvandlar energin avger högfrekventa störningar som uppstår i den snabba 
kraftelektroniken. Sådana fenomen blir särskilt påtagliga i områden med storskalig utspridd 
generering i distributionsnätet [25]. Detta gör att stabilisering av elnätet är en viktig aspekt i stora 
delar av världen där allt mer sol- och vindkraft installeras.  

3.4.2 Stabilisering av elnät 

Traditionellt har FACTS (Flexible AC Transmission System), ett verktyg för att stabilisera elnät, 
använts. Nackdelen med att använda FACTS är att det endast kan leverera reaktiv effekt till nätet. 
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Fördelen med batterilager är att de kan leverera både aktiv och reaktiv effekt [25]. Den effekten 
behövs bara i några sekunder för att motverka oscillationerna, vilket sätter lägre krav på 
energidensiteten hos batterierna men högre krav på effektkapaciteten. 

3.5 Konstruktionskostnader av batterilager 

När det kommer till att konstruera batterilager i elnätet finns det inga branschstandarder för 
upplägg eller kostnader då branschen fortfarande är i sin vagga. Det finns studier som funnit att 
den generella kostnaden för ett batterilager var 4200 SEK/kWh [29], att beroende på förhållandet 
mellan energi och effekt förändras kostnaden från 380 USD/kWh till 895 USD/kWh [30] och att 
kostnaden för högenergilager (mer än 2h nyttjandegrad) är 399 USD/kWh medan kostnaden för 
ett högeffektlager (mindre än 0,5h nyttjandegrad) är 2597 USD/kWh [31]. Dock är det så pass få 
exempel som lett till de här [31] siffrorna att de inte är statistiskt säkerställda representationer av 
verkligheten och bör användas varsamt. Trots det har alla tre källor värden på ca 4000 SEK eller 
400 USD/kWh för högenergilager vilket kommer att användas i den här rapporten för de scenarion 
där det är lämpligt. I övriga fall kommer de värden som är närmast de föreslagna scenarierna att 
anges i rapporten.  

I en rapport [30] specificeras även delar av kostnaderna, som hur mycket invertrar, arbete och 
utveckling kostar. Detta är fördelaktigt för att förstå hur batterilagrets funktion påverkar 
kostnaden, se figur 8. 
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Figur 8: Beskrivning av hur mycket det kostar att bygga ett batterilager baserat på hur många kWh det ska innehålla. 

Det poängteras att kostnaderna är baserade på den amerikanska marknaden och att skattedelen 
är baserade på delstaten Kalifornien.  

3.6 End of Life 

Batteriet i ett elfordon är en kritisk komponent som till viss del består av dyra och miljöfarliga 
metaller som aluminium, litium, nickel och kobolt. Dessa metallers värde har ökat betydligt på 
senare tid i samband med utvecklingen av elfordon och elhybrider [32]. Detta är högst aktuellt när 
miljömedvetenheten visat att råvarorna är ändliga. Detta betyder att även om elektrifieringen av 
fordon reducerar utsläppen av växthusgaser finns det ett slut på elfordonen om ingenting görs. 
Därför sker det nu väldigt mycket forskning kring återvinnandet av litium-jon-batterier. En 
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ytterligare anledning till utvecklingen av återvinningsprocedurer är att om batterier skulle lämnas 
på deponi skulle de förr eller senare läcka ut tungmetaller i naturen.  

De olika typerna av litium-jon-batterier innehåller olika mängder av metaller som används som 
aktiva material, så som litium, nickel, mangan och kobolt. Varje kemisk komposition har en egen 
fördelning. Detta gör att varje batteri har ett unikt värde för återvinning beroende på hur mycket 
dyra metaller det innehåller [34]. I tabell 2 visas mängden av vissa metaller som tre vanliga 
batterityper innehåller [1]. 

 NMC NCA LFP 

Kobolt 3,9 1,6 0 

Litium 1,4 1,3 0,8 

Mangan 3,6 0 0 

Nickel 3,9 8,6 0 

Tabell 2: Mängden av vissa metaller i olika batterityper i viktprocent. 

3.6.1 Återvinning 

De vanligaste återvinningsprocesserna är hydrometallurgiska och pyrometallurgiska, där 
pyrometallurgiska är betydligt dyrare p.g.a. den stora energiåtgången. Hydrometallurgiska 
processer börjar med att batteridelar krossas, silas och skiktas med magnetism. För att utvinna 
elektrodmaterialet kan de sedan lösas upp i olika vätskor som utvinner de olika materialen med 
olika verkningsgrad. Vid pyrometallurgiska processer hettas materialen upp till en viss nivå för att 
sedan utvinnas. Som mest har 92 % av litiumet kunnat återvinnas med elektrolys i svavelsyra och 
85 % kobolt i endast svavelsyra [32].  

Det är på det stora hela ekonomiskt fördelaktigt att återvinna litium-jon-batterier, upp till 48,8 % 
av materialkostnaden kan sparas, detta trots att återvunnet litium är fem gånger så dyrt som 
utvunnet [32]. Dessa processer beräknas börja gå med vinst mellan 2022 och 2027. En annan 
rapport finner att det krävs att 3 372 ton batterier återvinns i en anläggning för att den ska vara 
vinstdrivande [1]. När det så sker bedöms batteriägare kunna räkna med en ersättning på 25 
euro/kWh för de batterier som lämnas in. Priset kan dock variera beroende på hur mycket av de 
dyra metallerna det finns i batterierna [34]. Faktorer som påverkar och kommer att påverka priset 
för återvinning av batterier är antalet uttjänta batterier, produktionspriser på nya batterier, 
kostnad för utvecklandet av nya cell-typer och det aktuella priset på råmaterial. Det beräknas 
finnas 12 000 uttjänta elbilsbatterier 2020, 50 000 år 2025 och 185 000 år 2030 [1]. 

Även om batteriägare skulle få ersättning för att lämna in batterierna på återvinning när de inte 
längre kan användas i fordon är det mer givande att hitta applikationer där de kan få ett andra liv. 
Inte minst för att det har ett större ekonomiskt värde, uppskattat till mellan 35 och 62 euro/kWh 
[1], utan även för att det går åt mycket energi för att återvinna batterierna. Med ett längre liv blir 
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batteriets värde större och belastningen på miljön för produktion, hantering och transport av 
batterierna skulle minska.  

3.7 Elnätet 

I ett elnät finns det ett antal problem som kan uppstå. Alla dessa problem relaterar till huruvida 
kunden kan kontinuerligt förses med spänning av en viss form inom vissa bestämda nivåer 
oavbrutet och på ett säkert sätt. 

3.7.1 Jordslutningar 

För att elnätet ska vara säkert måste det vara korrekt dimensionerat. Med korrekt dimensionerat 
menas att alla skydd ska lösa ut i rätt ordning och inom rätt tid. Rätt ordning är att skyddet närmast 
felet ska lösa ut först för att begränsa den del av nätet som påverkas av felet. Inom rätt tid varierar 
beroende på typ av skydd men grundprincipen är att den utrustning som omfattas av skyddet inte 
ska hinna ta skada innan felet är bortkopplat.  

Säkringar på gruppledningar ska lösa ut inom 400 ms [40]. Hur snabbt en säkring löser ut beror på 
säkringstyp, storlek på säkringen och strömmens storlek genom säkringen. Vanliga hushåll och 
mindre konsumenter har en rättighet till huvudsäkringar med en maximal storlek på 25 A. Dessa 
brukar vara av diazed-typ, d.v.s. porslinssäkringar med gänga. Det är fram till och med dessa 
säkringar som elnätsföretaget ansvarar för att kunden har ett fullgott skydd. Om ett fel uppstår 
precis efter huvudsäkringarna på kundsidan måste elnätsföretaget garantera att elnätet är 
tillräckligt starkt för att spänningen ska kopplas bort inom tidsgränsen. 

För att en huvudsäkring på 25 A ska lösa ut inom 400 ms måste felströmmen vara som minst ca 
200 A [36]. Hur stor strömmen blir genom säkringen beror på förimpedansen, vilket här kallas 
jordslutningsimpedans för enfasiga fel. Jordslutningsimpedansen är summan av alla impedanser 
innan huvudsäkringen som generatorer, transformatorer och kablar. Strömmens beroende av 
förimpedansen beskrivs i ekvation 5: 

𝐼𝑘 =
𝑈ℎ

√3 ∗ 𝑍𝑙

 (5) 

  

där Ik är kortslutningströmmen, Uh är den nominella huvudspänningen och Zl är förimpendansen. 

Generatorer och transformatorer har en fast impedans från fabrik som inte antas ändras med tid. 
Kablarna däremot har en impedans som beror på hur lång kabeln är enligt ekvation 6: 

𝑍 =
𝜌 ∗ 𝐿

𝐴
 (6) 

  

Där Z är kabelns impedans, ρ är resistiviteten hos det ledande materialet, L är ledarens längd och 
A är ledarens tvärsnittsarea. 
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För att avgöra hur starkt ett nät är, d.v.s. hur stor kortslutningsströmmen blir, används termen 
kortslutningseffekt. Effekten som uppstår mellan en fas och jord beskrivs av ekvation 7: 

𝑆 = 𝑈𝑙 ∗ 𝐼 (7) 

 

där S är den skenbara effekten, Ul är fasspänningen och I är kortslutningsströmmen. För en trefasig 
koppling blir effekten istället som i ekvation 8: 

𝑆 = 𝑈ℎ ∗ 𝐼 ∗ √3 (8) 

  

3.7.2 Elkvalitét  

Elkvalitet relaterar till spänningens form och nivåer. Spänningens sinuskurva får inte innehålla för 
mycket distorsion då det skulle kunna leda till felfungerande utrustning. Spänningsnivåerna får inte 
överstiga 110 % eller understiga 90 % av nominell nivå [41]. Spänningen sjunker i anslutningen hos 
en kund baserat på hur mycket effekt som används och förimpedansen vid anslutningspunkten, se 
förhållandet i ekvation 9: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑈2

𝑍
∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥 (9) 

 

där Pmax är effekten, U är spänningen, Z är förimpedansen och 𝛿max är maximala 
spänningsändringen i %. För enfasiga förutsättningar används fasspänningen och 
jordslutningsimpedansen, vid trefasiga förutsättningar används huvudspänningen och 
kortslutningsimpedansen [37]. Om effektflödet vore omvänt skulle naturligtvis det motsatta ske, 
och spänningen vid anslutningspunkten skulle öka beroende på hur mycket effekt som passerade 
förimpedansen. I figur 9 och 10 illustreras gränsvärdena för olika stora spänningsökningar och hur 
mycket effekt som kan produceras vid en viss impedans utan att överstiga dem. 
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Figur 9: Tillåten effekt från solcellsanläggningar beroende på jordslutningsimpedans och gränsvärden för 
spänningshöjning vid enfasig anslutning. 

 

Figur 10:Tillåten effekt från solcellsanläggningar beroende på jordslutningsimpedans och gränsvärden för 
spänningshöjning vid trefasig anslutning. 
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Detta är ett problem som elnätsägare ställs inför. Kunder kan vilja installera solceller på sina 
fastigheter, men om det är för mycket effekt installerad vid en punkt och det inte sker någon 
förbrukning i den punkten kommer resultatet bli att spänningen ökar. Ansvaret för att spänningen 
håller sig inom sina gränsvärden ligger på elnätsägaren trots att det är andra parter som orsakar 
höjningen. Detta leder till att elnätsägare kan sätta gränser på hur mycket generering som tillåts 
installeras vid varje anslutningspunkt i nätet. 

3.7.3 Spänningsbortfall 

När ett fel uppstår i nätet löser skydden ut för att undvika skador på utrustning och fara för liv. 
Som en konsekvens av den brutna kopplingen kan områden försättas i spänningslöst tillstånd om 
de inte har matning från ett annat håll, vilket förekommer i maskade nät. I radiella nät tappar alla 
områden spänningen nedströms från ett utlöst skydd. Detta orsakar olägenheter för de som är 
anslutna till nätet och behöver elen. I ellagen står det att kunder inte får någon ersättning för 
spänningsbortfall om tiden för bortkopplingen understiger 12 timmar. Skulle avbrottets tid 
överstiga 12 timmar ges en ersättning ut på 12,5 % av den beräknade årliga elkostnaden. För varje 
24 timmar efter att avbrottet skett ökar ersättningen med 25 % upp till en gräns av 300 %. 

Enligt [38] måste mobilmaster utanför tätort och i tätorter med mindre än 8 000 invånare ha 
reservkraftaggregat (Uninterrupted Power Supply, UPS) med en kapacitet på 4 timmar och i 
tätorter med fler än 8 000 invånare är kravet på minst 1 timme. Detta för att mobilkommunikation 
räknas som en samhällsviktig funktion som måste fungera även vid spänningsbortfall. 

3.7.4 Spotmarknaden 

Sveriges elmarknad är uppdelad i fyra områden med SE1 längst i norr och SE4 längst i söder. Under 
optimala förhållanden är marknaden jämn över hela landet och alla områden har samma elpris. 
När konsumtionen är stor i ett område och producerad el måste importeras från ett annat område 
men överföringen begränsas av ledningarnas kapacitet delas marknaden och områdena får olika 
priser. Priserna på marknaden sätts dagen före, timme för timme.  

Eftersom priserna baseras på prognoser för både produktion och konsumtion kommer det verkliga 
utfallet för båda delarna att variera då ingen mängd går att förutspå helt och hållet. När produktion 
och konsumtion inte överensstämmer måste produktionen vanligtvis anpassas. För det finns en 
balansmarknad som korrigerar skillnaden. Det finns ett pris för att reglera upp produktionen och 
ett annat för att reglera ner produktionen. När regleringen sker betalas skillnaden mellan 
spotpriset och balanseringspriset av de balansansvariga företag som prognosticerat fel. Detta gör 
felaktiga prognoser till en utgift som balansansvariga försöker minska. 

4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten som producerats under arbetets tid att presenteras. 
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4.1 Batteriernas förväntade livslängd 

Ur figur 4 kan avläsas att battericellerna skulle passera degradationsgränsen på 80 % efter ca 7000 
FEC vid 50 % DoD, ca 10 000 FEC vid 30 % DoD och ca 15 000 FEC vid 10 % DoD. Cellerna hade en 
angiven cykellivslängd på 4 000 FEC vid 55⁰ C och 16 000 FEC vid 25⁰ C för 100 % DoD, samt en 
uppmätt cykellivslängd på 5 180 FEC vid 42,5⁰ C för samma urladdningsdjup. Extrapolerat från 
detta och baserat på ekvation (4) ger en arbetstemperatur på 25⁰ C en faktor på: 

63 280 ∗ 𝑒−(0,05534∗25)

63 280 ∗ 𝑒−(0,05534∗42,5)
= 2,63386 

fler cykler än vid 42,5⁰ C. Detta gäller förstås bara vid 100 % DoD men förhållandet antas vara linjärt 
oavsett urladdningsdjup då det inte hittats någon data som visar på annat. 

En arbetstemperatur på 55⁰ C skulle således leda till en faktor på: 

63 280 ∗ 𝑒−(0,05534∗55)

63 280 ∗ 𝑒−(0,05534∗42,5)
= 0,50070 

färre cykler än 42,5⁰ C. 

Batterierna i Hybricons bussar har en specificerad cykellivslängd på 6 000 FEC vid 55⁰ C och 100 % 
DoD vilket är 50 % mer än referensbatterierna [5] och 25 000 FEC vid 25⁰ C och 100 % DoD vilket 
är 56,25 % mer än referensbatterierna. Från de siffrorna antas det att Hybricons bussbatterier har 
ett 50 %-igt längre cykelliv. Batterierna antas ha samma typ av degraderingskurva.  

Eftersom det inte är en linjär degradering går det inte att extrapolera data för att redovisa den 
beräknade mängden energi som passerar genom ett batteri vid 25⁰ C och 50⁰ C. Ekvation (4) visar 
dock att lägre arbetstemperatur ger fler cykler vilket även ger mer energi genom batteriet och 
tvärtom för högre arbetstemperatur. För att beräkna hur mycket energi som skulle kunna passera 
genom ett av referensbatterierna, beroende på Ah, vid 42,5⁰ C arbetstemperatur har värdena 
under kurvorna i figur 4 summerats till dess att batterierna nått 80 % kapacitet och presenteras 
även som en faktor i tabell 3. Första cykeln har ett värde på 100, den andra lite mindre och nästa 
ännu lite mindre och dessa värden resulterar i en summa. Den summan delas sedan med 100 för 
att få en faktor som representerar hur mycket av originalkapaciteten som batteriet kan lagra till 
dess att kapaciteten nått 80 %. multipliceras med batteriets originalkapacitet i kWh för att få fram 
hur mycket energi som batteriet håller sammanlagt under alla cykler ner till 80 % kapacitet. 

 DoD 10 % DoD 30 % DoD 50 % 

Summa (%) 1 364 455 893 193 665 260 

Faktor (%/100) 13 645 8 932 6 653 

Cykler (FEC) 14 995 9 666 7 082 

Tabell 3: Värden vid degradering av referensbatterier till 80 % kapacitet. 
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För att se skillnaden i energivärde mellan degraderingen från 100 % till 80 % och degraderingen 
från 80 % till 60 % presenteras andralivsdegraderingen i tabell 4. 

 DoD 10 % DoD 30 % DoD 50 % 

Summa (%) 804 550 359 307 175 974 

Faktor (%/100) 8 046 3 593 1 760 

Cykler (FEC) 11 459 5 100 2 490 

Tabell 4: Värden vid degradering av referensbatterier från 80 % till 60 % kapacitet. 

Om referensbatterierna skulle ha samma originalkapacitet som Hybricons batterier skulle de under 
sitt första och andra liv kunna lagra och avge den mängd kWh som presenteras i tabell 5. Dessa 
siffror har beräknats genom att multiplicera faktorerna från tabell 3 och 4 med originalkapaciteten 
på 1,45 kWh. 

 Dod 10 % DoD 30 % DoD 50 % 

kWh 100 % till 80 % 19 785 12 951 9 646 

kWh 80 % till 60 % 11 666 5 209 2 552 

Tabell 5: Den mängd kWh som kan passera genom referensbatterierna om de hade samma kapacitet som Hybricons 
batterier. 

Eftersom Hybricons batterier har ett längre specificerat cykelliv som är 50 % längre än 
referensbatterierna skulle cykellivet för dem vara betydligt fler. Om Hybricons batterier även skulle 
ha en arbetstemperatur på 25⁰ C skulle de klara 2,6 gånger fler cykler än referensbatterierna i 
tabell 3 och 4. Problemet är att degraderingskurvorna är exponentiella och formen på de kurvorna 
är okända. Således går det inte att prognosticera hur mycket energi Hybricons batterier skulle 
kunna lagra under ett andra liv ner till 60 % kapacitet utan gissningar. Därför väljs det att inte 
presentera några sådana siffror, utan gällande energi kommer referensbatteriernas värden att 
användas och det poängteras att Hybricons batterier skulle leverera mer energi per batteri, särskilt 
vid rätt arbetstemperatur. Mängden cykler Hybricons batterier förväntas klara under ett första och 
andra liv vid olika urladdningsdjup och arbetstemperaturer presenteras i tabell 6. 
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 DoD 10 % DoD 30 % DoD 50 % 

Cykler 100 % till 80 % 
vid 42,5 ⁰C 

22 493 14 499 10 623 

Cykler 80 % till 60 % 
vid 42,5 ⁰C 

17 189 7 650 3 735 

Cykler 100 % till 80 % 
vid 25 ⁰C 

59 243 38 188 27 979 

Cykler 80 % till 60 % 
vid 25 ⁰C 

45 273 20 149 9 837 

Cykler 100 % till 80 % 
vid 50 ⁰C 

11 262 7 259 5 319 

Cykler 80 % till 60 % 
vid 50 ⁰C 

8 607 3 830 1 870 

Tabell 6: Mängden cykler som Hybricons batterier beräknas hålla för vid olika urladdningsdjup och temperaturer. 

4.2  Applikationsområden för batterier 

I det här kapitlet tas 4 scenarion upp där uttjänta elbussbatterier kan användas i elnätet alternativt 
säljas som lösningar till kunder.  

4.2.1 UPS till mobilmaster 

Som nämnts i kapitel 3 behöver mobilmaster ha en UPS på 4 timmar i nuläget. Det kan antas att i 
framtiden kommer den tidsgränsen bli längre då telekommunikation blir en mer och mer 
samhällsberoende funktion. Gissningsvis kommer tidsgränsen att hamna på antingen 12 eller 24 
timmar. För dessa scenarion har dimensioneringar tagits fram för UPS:er till mobilmaster. 
Förbrukningen på en generell mobilmast har uppskattats till 6 kW [42]. Detta skulle leda till att en 
12-timmars UPS till mobilmast skulle behöva: 

6 𝑘𝑊 ∗ 12 ℎ = 72 𝑘𝑊ℎ 

En 24-timmars UPS behöver:  

6 𝑘𝑊 ∗ 24 ℎ = 144 𝑘𝑊ℎ 

Alternativt, om en befintlig UPS på 4 timmar redan finns behövs: 

6 𝑘𝑊 ∗ 4 ℎ = 24 𝑘𝑊ℎ 

mindre energi, vilket resulterar i att det krävs ett tillskott på 48 respektive 120 kWh för 12 
respektive 24 timmars reservkraft. 
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4.2.2 Kortslutningsförstärkning 

Det finns delar av Umeå Energis landsbygdsnät som består av långa sträckor lågspänningsnät. En 
lågspänningsnätskabel kan vara dimensionerad för att klara av effektöverföringen till kunden men 
om den har en liten tvärsnittsarea blir impedansen per meter hög och med för långa kablar blir då 
förimpedansen hos kunden allt för hög, se ekvation 6. Konsekvensen av en för hög förimpedans 
blir att kortslutningsströmmen blir för låg för att klara utlösningskravet, se ekvation 5. Som 
exempel finns det en abonnent i Umeå Energis nät som har en förimpedans (jordslutning) på 2,02 
Ω. Det resulterar i en jordslutningsström på: 

𝐼𝑘 =
𝑈𝑛

√3 ∗ 𝑍𝑙

=
400

√3 ∗ 2,02
= 114,33 𝐴 

För att säkerställa frånkoppling inom 400 ms med en 25 A huvudsäkring måste 
jordslutningsströmmen uppgå till knappt 200 A. För att ha marginal kommer det i den här 
rapporten räknas på att 200 A krävs för tillräckligt snabb frånkoppling. Det innebär att ytterligare 

200 𝐴 − 114,33 𝐴 = 85,67 𝐴 

krävs. Effektmässigt för en fas blir behovet enligt ekvation (7): 

𝑆 = 230 𝑉 ∗ 85,67 𝐴 = 19,70 𝑘𝑉𝐴 

För en trefasig anslutning blir effektbehovet enligt ekvation (8): 

𝑆 = 400 𝑉 ∗ 85,67 ∗ √3 = 59,36 𝑘𝑉𝐴 

När det handlar om endast korta tidsförlopp, som några hundra millisekunder i det här fallet, är 
endast effekten ut ur batterilagret av intresse. Hur mycket energi som finns i lagret är irrelevant 
och den dimensioneringen behöver endast ta hänsyn till den ekonomiska aspekten. 

4.2.3 Förflyttning av vindkraftsförsäljning 

Eftersom vinden blåser oberoende av hur vi människor förbrukar el går det inte att få vindkraftverk 
att producera som mest när behovet är som störst. En konsekvens av att behovet är stort på 
elmarknaden blir att elpriset ökar då många vill köpa. Därför antogs det att en ekonomisk fördel 
skulle vara att lagra energi från vindkraft som producerades när priset är lågt och sen sälja den när 
priset är högt. För detta analyserades priser på spotmarknaden under januari 2019, då 
vintermånaderna generellt genererar mest energi, och juli 2018, då sommarmånaderna generellt 
genererar minst energi. Prisvariationerna mellan högst och lägst pris under varje dag för de två 
månaderna presenteras i figur 11 och 12. Priserna är i SEK/MWh. 
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Figur 11: Prisskillnaden i SEK/MWh mellan högsta och lägsta pris på spotmarknaden varje dygn i januari 2019. 

 

Figur 12: Prisskillnaden i SEK/MWh mellan högsta och lägsta pris på spotmarknaden varje dygn i juli 2018. 

Prisskillnadssnittet för januari 2019 låg på 188 SEK och för juli 2018 låg på 115 SEK. Snittet för de 
båda månaderna var 151 SEK. Detta antas vara i närheten av det sanna medelvärdet av 
prisvariationen över ett år för Umeå Energi. 
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4.2.4 Förhindra spänningshöjningar vid solcellsanläggningar i landsbygdsnät 

Eftersom förimpedansen vid en anslutningspunkt begränsar hur mycket solenergi som kan 
produceras vid den noden vid låg last föreslås batterilager som ett sätt att tillåta större mängder 
solel hos kunder på landsbygdsnätet med hög förimpedans. I den här rapporten har en modell 
tagits fram för att tillåta att hela solcellsanläggningarna vid varje punkt ska kunna utnyttjas för upp 
till 2 gånger tillåten kapacitet under de sämsta förutsättningarna. För detta har data för 
solstrålningen i Umeå under juli månad analyserats [39]. Det gav en kurva för hur solenergin 
varierade över ett dygn under den ljusaste sommarperioden. Kurvformen normaliserades till att 
toppen på kurvan motsvarade värdet 1. Sedan infördes fler kurvor med en ökning av 0,2 för varje 
steg upp till värdet 2, se figur 13.  

 

Figur 13: Effektproduktion från solceller där 1 motsvarar tillåten produktion för bibehållen kvalitet på spänningsnivå. 

Dessa kurvor motsvarar då hur mycket mer effekt solcellsanläggningar skulle producera under en 
helt molnfri sommardag. Sedan summerades alla värden som översteg 1 under varje timme för 
varje kurva vilket resulterade i en faktor som angav hur stort ett batterilager behöver vara. Denna 
faktor baseras på det värde som är den effektproduktion som tillåts utan att spänningsnivån 
överstiger acceptansgränsen. Dessa faktorer presenteras i tabell 7 

Överstigande av 
acceptansgränsen 

100 % 120 % 140 % 160 % 180 % 200 % 

Faktor 0 1,72 3,95 6,32 8,86 11,40 

Tabell 7: Faktor av tillåten effekt för bibehållen acceptansgräns som batterilagers energikapacitet dimensioneras med 
beroende på hur mycket produktionen önskas överskridas av tillåtet värde. 
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4.3 Kostnader för applikationer 

Kostnaden för batterilager har sjunkit de senaste åren. Hur mycket ett batterilager faktiskt kostar 
är svårt att uppskatta men med data från ett antal färdigställda projekt går det att få en 
fingervisning om slutpriset. En viktig faktor är förhållandet mellan energi och effekt. Desto mer 
effekt ett batterilager ska kunna avge i förhållande till hur mycket energi det kan lagra desto dyrare 
blir kraftelektroniken och övriga detaljer för att kunna omvandla och överföra elen mellan batterier 
och elnät. I tabell 8 redovisas priser som enligt [30] skulle vara riktiga för några varianter av de 
tillämpningsområden som presenterats i den här rapporten. 

 

Tabell 8: Kostnader för olika dimensioner, prisförutsättningar och funktioner för batterilager 

4.4 Ett batteris värde 

Det finns inget standardiserat sätt att värdera ett batteri. Ett sätt att kvantifiera ett batteri är dock 
att titta på hur mycket energi ett batteri kan lagra under sin livslängd. I tabell 5 visas den mängd 
energi som referensbatterierna kan cykla genom sig vid olika urladdningsdjup under sin 
uppskattade livslängd. Dessa värden motsvarar en av de nyttor batterierna kan tillföra i elnätet. 
Alternativet till att använda batterier brukar vara att bygga ut elnätet med fler eller grövre kablar.  

Med det i åtanke har 48 kablar för både hög- och lågspänning i både stads- och landsnät i Umeå 
kommun analyserats.  Parametrarna som analyserats har varit belastningsgrad och kapacitet för 
att beräkna medelsnittet av energin som passerar genom en kabel under dess livstid. Resultatet 
presenteras i tabell 9. Rad 1 redovisar hur mycket energi som transporteras via de två 
ledningstyperna baserat på snittbelastning av maxkapacitet samt den energi som kan lagras i 
batterierna vid olika förutsättningar. I rad 2 är alla värden i rad 1 delade med värdet för lågspänning 
i rad 1 och i rad 3 är alla värden i rad 1 delade med värdet för högspänning i rad 1. 

 

Tabell 9: Energimängden i kablar och batterier under deras liv. 

5 Diskussion 

Resultaten i den här rapporten bygger på insamlad data från rapporter som använts i kombination 
med batterispecifikationer för att skapa en så bra uppskattning av batteriernas verkliga 

UPS Mobilmast 12h UPS Mobilmast 24h Kortslutning trefas Kortslutning enfas Köpa/sälja vindkraft Förhindra ∆U

Förhållande kWh/kW 72 kWh/6 kW 144 kWh/6 kW 25 kWh/100 kW 25 kWh/30 kW 1500 kWh/1500 kW 40 kWh/4 kW

Referenspris/kWh 4/1 4/1 1/2 1/1 1/1 4/1

Kostnad elektronik-konstruktion/kWh 171 USD 171 USD 686 USD 392 USD 392 USD 171 USD

Kostnad batteri/kWh 209 USD 209 USD 209 USD 209 USD 209 USD 209 USD

Totalsumma nypris på batterier 27 360 USD 54 720 USD 22 375 USD 15 025 USD 901 500 USD 15 200 USD

Totalsumma 30% av nypris 16 826 USD 33 653 USD 18 718 USD 11 368 USD 682 050 USD 9 348 USD

Totalsumma 0% av nypris 12 312 USD 24 624 USD 17 150 USD 9 800 USD 588 000 USD 6 840 USD

Lågspänning Högspänning Hybricon 10 % DoD Hybricon 30 % DoD Hybricon 50 % DoD

Energi (kWh) 514702 9150157 11666 5209 2552

Motsvarande lågsp: 1,0000 17,7776 0,0227 0,0101 0,0050

Motsvarande högsp: 0,0563 1,0000 0,0013 0,0006 0,0003
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karakteristik som möjligt. Då inga egna mätningar gjorts på batterierna som studerat har 
antaganden gjorts att tester gjorda på en typ av batterikemi uppvisar samma beteende oavsett 
producent och kapacitet. Beteendemönstret har sedan skalats upp för att följa den specificerade 
kapacitet som elbussbatterierna har. De scenarion som presenteras där batterierna kan vara 
användbara bygger på data från Umeå Energis elnät. Digpro har använts för att hitta data om kablar 
och specifika situationer, data har även försetts av Umeå Energis mät- och elhandelsavdelning.  

Umeå Energi har ett bra nät jämfört med många andra elnätsägare i Sverige. Inga signifikanta 
svagheter har presenterats inför denna rapport där det funnits en önskan om att undersöka något 
område för att se om batterilager skulle kunna förstärka elnätet. Alla scenarion som tas upp är 
därmed resultat av idéer som kommit fram i diskussioner eller från rapporter som beskrivit hur 
batterilager kan användas. De scenarion som presenteras i den här rapporten bedöms kunna vara 
till nytta för Umeå Energi. 

I den här rapporten blir det uppenbart att även om batterierna är en central del av ett batterilager 
är det fortfarande endast en del. BMS och PCS är komponenter som är betydligt mer komplicerade 
och invecklade än själva batterierna, även om batterierna innehåller sin beskärda del av 
komplexitet. Uppenbart är att energi/effekt-förhållandet i ett batterilager spelar stor roll för hur 
det utformas, åtminstone på de nivåer som de flesta rapporterna bygger på, d.v.s. MW-området. 
Då det inte finns mycket på kW-området, och det mesta där handlar om hundratals kW, gör det 
svårt att uppskatta hur möjligheterna just nu ser ut för mindre anläggningar. Viktigt dock är att 
balansera styr- och reglerutrustningen till batteriernas förväntade livslängd om inte batterierna 
görs lätt utbytbara när de inte längre kan brukas. 

Angående livslängden för batterierna är det viktigt att det som presenteras i den här rapporten 
endast är grovhuggna uppskattningar. All data bygger endast på degradering ner till max 80 % 
kapacitet, allt efter det är någorlunda osäkert.  

Eftersom batteriernas urladdningsdjup påverkar åldringen behöver avvägningar göras gällande 
kostnad vid konstruktion för att hålla åldringen långsam kontra kostnaden för att införskaffa fler 
batterier när de gamla inte längre fungerar. I resultatdelen har en gräns på 60 % kapacitet använts 
vilket endast är en fördubbling av de 20 % som går att använda i fordon. Ingen studie har hittats 
där en annan nivå har visat sig vara en gräns för funktionalitet. Dock behöver det understrykas att 
vid dimensioneringen av ett batterilager måste en avvägning göras mellan att batteriernas kan 
brukas till en lägre kapacitetsgräns kontra att lagret då måste överdimensioneras mer i början av 
dess liv. En sweet-spot mellan livslängd och funktion bör eftersträvas. 

Då även temperaturen som batterierna lagras och arbetar i påverkar livslängden är klimatkontroll 
något alla nuvarande batterilager verkar använda. Detta minskar åldringen och priset för 
uppvärmning och kylning tycks vara värt det. De 3 % förluster som batterilagret i Italien har antas 
vara kylning, men den %-delen är rimligen beroende på hur mycket batterilagret används. Ett 
batterilager i Umeå kommun behöver uppvärmning på vintern, vilket det nuvarande batterilagret 
på Carlshöjd har, men om batterilagret inte används kontinuerligt och värmeförlusterna i batteriet 
kan återanvändas kommer driften möjligen resultera i förluster på mer än 3 %.  
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När det kommer till kostnader för batterier visar trenden tydligt på att priserna sjunker. Detta 
kommer rimligtvis leda till att även andrahandspriset på batterier sjunker. Andrahandspriset 
kommer dock antagligen aldrig att sjunka under potentiell ersättning för återvinning, såvida inte 
det tillkommer subventioneringar på området för att utnyttja resurserna maximalt. Även priserna 
på kraftelektroniken sjunker allt eftersom tekniken utvecklas. Detta leder till att det uppskattade 
priserna i den här rapporten kan vara utdaterade om bara några år, när det också kan bli aktuellt 
att införskaffa batterilager.  

Scenariot där mobilmasterna kan använda uttjänta batterilager som UPS:er begränsas inte till 
enbart master. Det finns fler kommunikationsnoder som behöver UPS:er, som de för bredband. I 
framtiden kan även andra branscher tänkas utveckla behov av reservkraft där en smidig lösning 
kan tänkas vara batterier, och med ett välutvecklat system med anpassningsbara utformningar är 
det i sig en möjlig framtidsmarknad. 

Vid kortslutningsförstärkning har en energikapacitet på 25 kWh antagits men teoretiskt behöver 
den inte vara så stor. Effekten är det som är viktigt i den frågan, men antagligen behövs tillräckligt 
många batterier för att få upp spänningsnivån på batterilagret för att kunna använda rimliga 
invertrar och annan mer vanlig kraftelektronik istället för att konvertera utspänningen från endast 
en batterimodul även om den tekniskt sett klarar av att leverera 900 A på DC-sidan. Problemet blir 
som sagt övriga komponenter i batterilagret vilka sätter begränsningarna. 

Med de data som presenteras i resultatdelen om förflyttning av försäljning av vindkraft förefaller 
det vara en lösning som inte återbetalar sig tillräckligt bra. Med en uppskattad 
konstruktionskostnad på mellan 9 000 000 och 6 000 000 kr och en inkomst med ett medelvärde 
på 155 kr/MWh är återbetalningstiden på över hundra år om 1 MWh flyttas per dag. Naturligtvis 
kan fler än 1 MWh/dag flyttas men det är inte så ofta som det är två dippar per dygn. Sen är det ju 
också problem med lagarna kring lagring av energi generellt, men i det här fallet kan det misstänkas 
bli ännu mer motsättningar, om det inte går att referera till hur det möjliggör för mer förnyelsebar 
energi. Dock finns det platser där detta redan sker. Där är antagligen prisvariationerna större för 
att det ska vara ekonomiskt genomförbart men det har även noterats att användandet av 
batterilager på det här sättet påverkar marknaden och prissättningen av el. 

Även om batterilager skulle användas primärt för att förhindra spänningshöjningar från solceller 
kan konsekvenserna bli desamma som vid förflyttning av vindkraft i tid. Den uppladdade energin 
måste till slut ut på elnätet ändå, alternativt återanvändas i fastigheten där det genererades. Om 
energin skulle säljas skulle det kunna behövas att energin i sådana fall säljs till samma pris som det 
var när den genererades för att undvika krock med eventuell lagstiftning.  

Genom hela det här arbetet har ett mål varit att värdera ett batteri. Det har dock visat sig vara 
ganska svårt, även om ett sätt att värdera ett batteri kan göras som presenterats med energi-
innehållet under ett batteris liv jämfört med kablar. Men det bästa svaret är att ett batteris värde 
alltid kommer att bero på flera faktorer, så som vad det nyttjas till, vad alternativen är och hur 
mycket nytta det ger. Som kan avläsas i tabell 9 är ett batteri energimässigt mer värt i ett 
lågspänningsnät än ett högspänningsnät. Vid ett en dimensionering av 30 % urladdningsdjup för 
ett batterilager motsvarar 98 st. Hybricon-batterier en lågspänningskabel och 1757 st. batterier en 
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högspänningskabel. Om utbyggnaden av elnät med kablar vore betydligt billigare skulle det 
antagligen konkurrera ut batterier väldigt fort men som det ser ut nu är det mest batterierna som 
blir billigare. När priset på dem har stabiliserat sig kan det bli lättare att förutse vad det lämpligaste 
alternativet är när det kommer till utgifter. Dock finns det som nämnts ett antal funktioner hos 
batterilager som relaterar till förnybar energi och elkvalitet som antagligen kommer att bli de mest 
effektiva på marknaden när tekniken och utvecklingen nått så långt. 

5.1 Slutsats 

Baserat på de studier som gjorts tidigare och de antaganden som gjorts i den här rapporten görs 
bedömningen att batterilager baserade på uttjänta elbussbatterier kan användas i Umeå Energis 
nät i framtiden. Batterilagrena kan ge nytta p.g.a. sin karakteristik och trots att de redan har en 
kapacitetsförlust. Dock är typ av batterier och utformning av styrsystem avgörande för hur de bäst 
nyttjas, vilket också påverkar den ekonomiska delen och i slutändan vinning. Eftersom 
prisutvecklingen på batterier visar att de blir billigare blir förutsättningarna för batterilager bättre. 
Om återvinningen av batterier blir så pass effektiv som förväntat kommer Umeå Energi inte heller 
dra på sig kostnader när batterierna väl blir obrukbara och måste bytas ut. En sådan återvinning 
borde även minska utsläpp och göra det mesta av naturresurserna som utvunnits. Det finns fler 
användningsområden för batterierna än de som presenterats här och ytterligare fler kan upptäckas 
i framtiden. Allt detta talar för att det kommer att finnas ekonomiska och miljömässiga incitament 
att använda uttjänta elbussbatterier i elnätet. 

Det ekonomiska värdet för endast ett batteri bedöms vara marknadsvärdet på den energimängd 
det kan lagra under sitt liv. Då den mängden varierar beroende på flera faktorer är även värdet 
varierande och måste bedömas i varje enskilt fall. I denna rapport blir dock energimedelvärdet för 
10, 30 och 50 % DoD i referensbatterierna med Hybricon-kapacitet 6 476 kWh med en 
standardavvikelse på 3 827 kWh. 

5.2 Fortsatt arbete 

För att kunna säkert värdera batterierna och prognosticera deras åldring behöver främst 
detaljerade studier göras av dem efter att kapaciteten gått under 80 % då inga sådana finns för 
tillfället. Om en knä-effekt skulle visa sig uppträda vid ett skede efter 20 % degradering är det 
kritiskt för värdet av batterierna. Aktuella kostnader för kraftelektronik och styrning på den 
svenska marknaden behöver sammanställas för att kunna ge säkerställda priser. Möjligheten för 
fysisk anslutning av batterilager behöver undersökas och var dessa bör ske samt åtkomst för 
service och underhåll av anläggningarna bör beaktas. 
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