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Sammanfattning 

Klimatförändringar på jorden sker i snabbare takt än för den naturliga variationen och det 

står klart att antropogena utsläpp påverkar och kommer fortsätta påverka jordens klimat 

under lång tid framöver. För att minimiera klimatpåverkan som härrör från mänsklig 

aktivitet måste mängden utsläpp av växthusgaser minska, vilket främst görs genom att 

minska förbränningen av fossila bränslen. Den internationella energitillförseln samt 

elproduktionen kommer till störst del från fossila bränslen, i form av kol, koks, naturgas och 

olja. Det finns flera energikällor som kan ersätta fossila bränslen, där vattenkraft sedan länge 

nyttjats och är i nuläget den största förnybara elproduktionskällan i världen. Andra förnybara 

elproducenter är vindkraft och solkraft som tack vare elcertifikat och andra stödsystem har 

växt och med största sannolikhet kommer fortsätta växa framöver. Under året 2016 

producerades omkring 0,1 TWh solel i Sverige, men Kungliga Ingenjörsvetenskaps-

akademin menar att solenergi har en bruttopotential att producera upp till 50 TWh el om alla 

för ändamålet lämpliga tak beläggs med solcellspaneler. Problemet med solkraft är att den 

är intermittent till sin natur och för att den ska kunna spela betydande roll i framtidens 

elproduktion krävs smarta system kring energilagring. Lagringssystem finns såväl små- som 

storskaligt och kan innebära alltifrån dygns- till säsongslagring. Att se till mindre energi-

system har fördelen att kunna appliceras inom en närmare framtid än utifall att helt lands 

infrastuktur skulle behöva omkonstrueras. 

I denna studie modellerades ett flerbostadshus med solcellsanläggning och energilagrings-

system i Sverige, där fokus låg vid att öka graden egenanvänd solel samt analysera vad dessa 

system innebär för klimat och ekonomi. Tre energilagringssystem modellerades; (1) dygns-

lagring genom litium-jonbatteri; (2) dygnslagring genom vätgaslagring samt (3) säsongs-

lagring genom vätgaslagring. I enlighet med tidigare studier inom området ökade graden av 

egenanvänd solel i fastigheten för samtliga undersökta lagringssystem.  

Den klimatmässiga analysen i denna studie visade att dygnslagring genom litium-jon-

batterier har den lägsta klimatbelastningen av de undersökta lagringssystemen. Att lagra 

elenergi över säsong genom vätgaslagring har den högsta klimatbelastningen, där vätgas-

tanken identifierades som enskild kategori med högst klimatpåverkan. Gällande litium-

jonbatterier återfinns den största klimatbelastningen vid användandet av elenergi under 

tillverkningsprocessen. I denna studie framkom även att de undersökta lagringssystemen har 

ett nästintill linjärt samband mellan klimatbelastning och maximal lagringskapacitet. Vilket 

gör att energilagringssystemen skulle kunna göras i mindre eller större skala utan att belasta 

klimatet ytterligare, baserat på koldioxidekvivalenter per kilowattimme el. 

Det är enbart lagringssystemet med litium-jonbatteri som minskar fastighetens totala drifts-

kostnad. Den årliga besparingen är dock med högsta sannolikhet inte nog stor för att batteri-

systemet skall hinna återbetalas under den förväntade livslängden. I denna studie antas pris-

sättningen för inköpt elenergi variera till viss del, då elpriset baseras på månadsmedelvärden 

från Vattenfall AB samt att elnätsägaren Kristinehamns Energi AB har högre effektavgift 

mellan 1 november – 31 mars. Långtidsprognos kring framtida elpris menar dock att det kan 



 

 

 

ske en ännu större variation över året och även över dygnet, vilket kan tänkas gynna 

ekonomin kring energilagringssystemen. 

För att solenergi ska kunna spela roll i den totala elproduktionen, krävs smarta system 

gällande energilagring. Tekniker för energilagring finns, men fler studier måste utreda 

energilagringars egna klimatbelastning för att klimatsmarta beslut skall kunna tas idag och i 

framtiden. 

  



 

 

 

 

 

Abstract 

Climate change on Earth occurs at a faster rate than for natural variation. It is clear that 

anthropogenic emissions affect and will continue to affect the climate on Earth for a long 

time to come. In order to minimize climate impact resulting from human activity, the amount 

of greenhouse gas emissions must be reduced, primarily by reducing the usage of fossil fuels. 

The international energy supply and electricity production come to a large extent from fossil 

fuels, in the form of coal, coke, natural gas and oil. There are several energy sources that can 

replace fossil fuels, where hydropower has been used for a long time and is currently the 

largest renewable power generation in the world. Other renewable power producers are wind 

power and solar power that have expanded thanks to electricity certificates and other support 

systems and will most likely continue to expand in the future. During the year 2016, only 

0.1 TWh of solar power were produced in Sweden, but the Royal Swedish Academy of 

Engineering Sciences (IVA) believes that solar power has a gross potential to produce up to 

50 TWh. That is if all the roofs suitable for the purpose are coated with solar panels. The 

problem with solar power is that it is intermittent to its nature and in order for it to play a 

significant role in future electricity generation, smart systems for energy storage are 

required. Storage systems are both small and large-scale and can range everything from 

hourly to season storage. Focusing on smaller energy systems has the advantage of being 

applied in the near future, unlike actions that requires entire infra-structures to be 

reconstructed. 

In this study, a multi-family house with solar cell systems and energy storage systems in 

Sweden was modeled, with focus on increasing the degree of self-consumtion and analyzing 

what these systems mean for the climate and economy. Three energy storage systems were 

modeled; (1) daytime storage through lithium-ion battery; (2) daytime storage through 

hydrogen storage and (3) seasonal storage through hydrogen storage. In accordance with 

previous studies in the area, the degree of self-consumtion increased for all surveyed storage 

systems. 

The climatic analysis in this study showed that daytime storage through lithium-ion batteries 

has the lowest climatic load of the surveyed storage systems. Storing electricity over the 

season through hydrogen storage has the highest climate load, where the hydrogen tank was 

identified as an individual category with the highest climate impact. When it comes to 

lithium-ion battery, it was found that the largest climate impact comes from the use of 

electricity in the manufacturing process. In this study, it was also found that the surveyed 

storage systems have a near linear connection between climate load and maximum storage 

capacity. Which allows energy storage systems to be done on a smaller or larger scale 

without further burdening the climate, based on carbon dioxide equivalents per kilowatt 

hour. 

It is only the storage system with lithium-ion battery that reduces the property's total 

operating cost. However, the annual savings are unlikely to be enough for the battery system 

to be repaid over the expected life expectancy. This study assumes that the price setting for 



 

 

 

purchased electricity will vary to a certain extent, as the electricity price is based on monthly 

average values from Vattenfall AB and that the electricity grid owner Kristinehamns Energi 

AB has higher power charges between 1 November - 31 March. However, long-term forecast 

of future electricity prices means that there may be an even greater variation over the year 

and over the day, which may benefit the economy around energy storage systems. 

Smart systems for energy storage are required in order for solar energy to play a part in the 

total power generation. Energy storage technologies exist, but more studies need to 

investigate energy storage's own climate impact so that climate-smart decisions can be made 

today and in the future. 

  



 

 

 

 

 

Förord 
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1. Inledning 

Under det senaste seklet har jordens medeltemperatur ökat med 0,7 grader celsius, vilket i 

klimatsammanhang ses som en snabb och stor förändring. Andra klimatförändringar som 

märks idag är extrema väderförhållanden, såsom stormar, nederbörd, onormalt kalla eller 

varma förhållanden. Klimatförändringar kan delvis förklaras av naturliga orsaker, men det 

står också klart att de historiska och nutida antropogena utsläppen påverkar och kommer 

fortsätta påverka atmosfärens sammansättning och därmed jordens klimat under lång tid 

framöver. (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut [SMHI] 2015) 

Den antropogena klimatpåverkan sker främst genom att mänsklig aktivitet förändrar halten 

av växthusgaser i atmosfären, där den största orsaken är frigörelse av koldioxid vid 

förbränning av fossila bränslen (Nationalencyklopedin u.å.). För att förhindra den 

antropogena klimatpåverkan, har den Europeiska unionen enats om tre huvudsakliga klimat- 

och energimål; att 40 % av växthusgasutsläppen ska minska; att 27 % av EU:s energi skall 

komma från förnybara källor samt att förbättra energieffektiviteten med 27 %, jämfört med 

år 1990 (Europeiska kommissionen 2014). Dessutom vill EU fram till år 2050 minska 

utsläppen med 80 – 95 %, jämfört med 1990 års nivåer (Europeiska kommissionen u.å.). 

Den internationella energitillförseln kommer till största delen från fossila bränslen, i form 

av olja, kol och naturgas (Ekonomifakta 2017a). I figur 1 (a) redovisas de olika energislagens 

bidrag till den totala tillförseln för år 2016. Av världens totala energianvändning på 109 131 

TWh stod världens elproduktion för 24 345 TWh år 2015, vilket är en ökning med 100 % 

sedan 1990. Av den globala elproduktionen är det kol och koks som dominerar, följt av 

naturgas. Vattenkraft är den största förnybara elproduktionskällan och stod för 16 

procentenheter år 2015 (Ekonomifakta 2018a). I figur 1 (b) redovisas de olika el-

produktionskällornas bidrag till den totala produktionen för år 2015. 
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Internationell  

energitillförseln år 2016 

Internationell  

elproduktion år 2015 

  

(a) (b) 

Figur 1. (a) Världens energitillförsel år 2016. Fri tolkat efter Ekonomifakta (2017). 

(b) Internationell elproduktion fördelat på energislag, år 2015. Fri tolkat efter 

Ekonomifakta (2018a). 

 

Det finns flera energikällor som kan användas istället för fossila bränslen. Vilken form av 

energi som används bestäms med hänsyn till ekonomi, miljö och säkerhet och skiljer sig 

mycket mellan regioner beroende på länders förutsättningar (Kalogirou 2014). Kärnkraft är 

inget fossilt bränsle men inte heller någon förnybar energikälla. Den möjliggör stabil 

elproduktion där kostnader för bränsle och drift är relativt låga (Vattenfall 2017). Under hela 

livscykeln har kärnkraft låga koldioxidutsläpp. Den största miljöpåverkan är istället 

strålningsrisker och miljöeffekter vid utvinning av kärnbränslet ur marken samt slutförvaring 

av kärnavfall i berggrunden. Även närliggande havsmiljö påverkas när använt kylvatten 

höjer temperaturen på havsvatten (Naturvårdsverket 2017a). Däremot har kärnkraftens 

säkerhet och risk för allvarliga olyckor debatterats från och till sedan 1970-talet. Där 

debatterna fått nytändning vid reaktorolyckorna i Tjernobyl år 1986 och senast i Fukushima 

år 2011 (Barkeman 2015). Vattenkraft är däremot en förnybar energikälla som dessutom är 

lagringsbart (IVA 2016). Vattenkraft har en liten effekt på den globala klimatpåverkan och 

miljön. Däremot så har storskaliga vattenkraftverk negativa effekter på naturmiljö och 

biologisk mångfald, sett till miljön i närheten av kraftverket. Något som lett till att länder 

som exempelvis Sverige valt att skydda de återstående stora älvarna från vidare utbyggnad. 

Utan lagändring i miljöbalken kan ökad produktion av vattenkraft i Sverige alltså enbart ske 

genom effektiviseringar av redan befintliga verk (Naturvårdsverket 2017b). Elproduktion 

genom vindkraft eller kraftvärmeverk som drivs av biobränsle är förnybara energikällor har 

potential att öka väsentligt. Dock är det stora anläggningar som vid uppförande kräver 

tillstånd från kommun eller länsstyrelse och dessutom mer eller mindre påverkar närliggande 

landskapet, såväl visuellt som av höga bullernivåer. Att kraftigt öka mängden biokraft kan 

även begränsas av konkurrens om bioråvaran (IVA 2016; Vattenfall 2017). Solenergi kan 

tillgodose såväl miljömässiga aspekter som säkerhetsaspekter, varpå att det är många som 
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anser att denna energiform bör användas mer i den globala energiproduktionen (Kalogirou 

2014). De olika elproduktionskällorna ger upphov till olika klimatpåverkan. Elenergi från 

solceller kan nå så lite som 20 g CO2-ekvivalenter/kWh el, medan elenergi som härstammar 

från kondenskraftverk som drivs med olja eller kol kan ge utsläpp upp till 1000 g CO2-

ekvivalenter per producerad kWh el (Louwen 2016; IVL 2009). Elmixen i de 28 EU-

länderna förväntas enligt Moro & Lonza (2017) ge upphov till 447 g CO2-ekv/kWh 

producerad elenergi. 

För att solenergi, som en intermittent energikälla, ska kunna spela betydande roll i 

framtidens elproduktion krävs dock smarta system kring energilagring (Child & Breyer 

2016; Bocklisch et al. 2014). Lagringssystem finns såväl små- som storskaligt och kan 

innebära alltifrån dygnslagring till säsongslagring (IVA 2015). En form av lagringssystem 

är att låta en större elbilsflotta ha en tvåvägskommunikation med elnätet, att bilarna kan 

laddas vid tillgång på solenergi och skicka ut el vid låg tillgång på solenergi. Denna så 

kallade vehicle-to-grid (V2G) teknik analyserades redan år 1997 av Kempton & Letendre. 

Sedan dess har flera studier gjorts inom området, där exempelvis Kempton & Lund (2008) 

presenterade ett framtidsscenario för Danmark, där V2G-tekniken kunde öka effektiviteten 

i landets energiproduktion, samtidigt som överproduktion av el eliminerades. Resultatet från 

studie i Portugal visar att andelen naturgas som används för elproduktion kan minska från 

10,2 % till 0 % om 30 % av landets alla elbilar i den framtida bilflottan kommunicerar med 

elnätet (Nunes & Brito 2017). Utmaningarna gällande dessa lösningar är dels att de bygger 

på att respektive lands bilflotta till stor del lämnat förbränningsmotorer till förmån för elbilar. 

Dessutom kräver en sådan lösning större förbättringsåtgärder på kraftnäten för att hantera en 

sådan tvåvägskommunikation.  

Att istället se till mindre energisystem, såsom en eller flera solcellsanläggningar som 

installerats på en eller ett mindre antal fastigheter, har fördelen med att kunna appliceras 

inom en närmare framtid än utifall ett helt lands infrastruktur skulle behöva omkonstrueras 

(van der Kam & van Sark 2015). För att öka den egna användningen av solel i ett eller ett 

mindre antal hushåll och således minska belastningen på elnätet kan hushållets elförbrukning 

fördelas över dygnet, för att möjliggöra att den egenproducerade solelen används när den är 

tillgänglig (Pina et al. 2012). Laststyrning kan exempelvis göras på kylsystem och 

värmepumpar eller hushållsapparater såsom diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare 

(Arteconi & Polonara 2017; Widén 2014). Laststyrning visar sig dock inte kunna påverka i 

närheten lika mycket för graden egenanvänd solel som någon form av energilagringssystem 

kan göra (Luthander et al. 2015).  

Den typ av energilagring som är vanligast för hushållapplikationer är någon form av 

batterisystem (Luthander et al. 2015). I studie av Gagliano & Nocera (2017) presenteras och 

jämförs en rad olika typer av batterier som används i hushåll. Där presenteras blysyra-

batterier som den vanligaste typen medan litium-jonbatterier nämns som ”den överlägset 

favoriserade”, bland annat på grund av dess höga verkningsgrad, låga densitet samt höga 

elektriska ledningsförmåga. 

En annan teknik som får allt mer uppmärksamhet och kan öka egenanvändningen av solel i 

hushåll är vätgaslagring (Pellow et al, 2015). Detta kan förklaras av teknikens miljömässiga 

fördelar (International Energy Agency [IEA] 2007) eller att tekniken är flexibel när det 
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kommer till kapacitet och är således särskilt lämpad för decentraliserade applikationer. 

Dessutom är det små förluster över tid vid denna lagringsteknik, vilket möjliggör lång-

tidslagring (IVA 2015). Att använda vätgaslagring för att hantera obalansen mellan solels-

produktion och elförbrukning över dygnet kan enligt Adametz et al. (2017) dock ses som ett 

konventionellt batterisystem med låg verkningsgrad. Att producera vätgas av förnybara 

källor är även något som undersöks på Gotland. Detta på grund av att ön har goda förut-

sättningar för att expandera vindkraften, men begränsas av överföringskapacitet till fast-

landet. Målet med den eventuella power to gas-anläggningen är att låta vätgasen reagera 

vidare med koldioxid för att framställa metangas, som kan användas som drivmedel för både 

fordon och fartyg (Energiforsk et al. 2017a). 

Solelsproduktion, litium-jonbatteri samt vätgaslagringssystem ger inga utsläpp som 

påverkar klimatet under användning. Däremot finns det andra delar, såsom produktion samt 

avfallshantering, i komponenternas livscykel som belastar klimatet (Naturskyddsföreningen 

2016). Litteratur kring batteriers och vätgas-lagringssystems klimat- och miljöpåverkan 

återfinns främst inom fordonsindustrin, där det finns en mängd livscykelanalyser som jämför 

olika miljöbilar som alternativ till bilar med konventionell förbränningsmotor. I rapport av 

Elgowainy et al. (2018) presenteras elbilar med kapaciteten att köra 90 miles (cirka 145 km) 

som den typen med lägst utsläpp av växthusgaser och således ett bättre alternativ än 

vätgasbilar. Däremot visade resultatet av studien att elbilar med kapacitet att köra 210 miles 

(cirka 338 km) är ett miljömässigt sämre alternativ än vätgasbilar. I den jämförande studien 

av Bicer & Dincer (2018) presenteras vätgasbilen som det miljömässigt bästa alternativet, 

gällande såväl toxicitet som för utsläpp av växthusgaser.  

Flera studier som gjorts kring lönsamheten för litium-jonbatterier i hushåll visar dock att det 

i nuläget ej är lönsamt (Naumann et al. 2015; Pena-Bello et al. 2017). Gagliano & Nocera 

(2017) menar dock att dessa batterier har en marknadsmässig fördel och att kostnaden 

förmodligen kommer reduceras inom kort på grund av massproduktion (Gagliano & Nocera, 

2017). Även vätgaslagringssystem står inför utmaningar kring kostnadseffektivitet och 

studier nämner att denna teknik måste bli billigare för att nå kommersiellt genomslag (Abdin 

et al. 2015; Little et al., 2007). Göran Lindbergh, professor inom bränslecellsteknologin, 

menar att priserna kommer kunna sjunka i och med materialreduktion, val av råmaterial i 

bränslecellen och bättre teknik (Pröckl 2015). 

För att utvärdera olika lagringssystem som kopplats till solcellsanläggningar, är det vanligt 

att matematiska modeller av systemet utvecklas och simuleras (Luthander et al. 2015). I 

matematiska modeller förenklas verkligheten genom antaganden och idealiserande. Då 

förenklingar gjorts, behöver modellen valideras och trovärdigheten ifrågasättas. Validering 

av en modell kan göras genom att jämföras med det verkliga systemet, om det är praktiskt 

möjligt, alternativt jämföras med tidigare studier. I den färdiga modellen kan sedan olika 

parametrar varieras för att lättvindigt utvärdera och jämföra olika system.  (Bergman 

Ärlebäck 2013) Gällande modeller kring energilagring och solcellsanläggningar byggs dessa 

i regel upp av diskreta mätdata. Tidigare studier har undersökt vilken tidsupplösning som 

bör användas och den generella slutsatsen verkar vara att använda data på timbasis. Detta 

för att data på timbasis jämnar ut obalansen mellan produktion och förbrukning, till skillnad 

från data med lägre tidsupplösning, som istället leder till att överskatta den ökade graden av 

egenanvändning för systemet (Luthander et al. 2015).  
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I studie av Zhang et al. (2017) menar författarna att det saknas jämförande studier mellan 

vätgaslagring och batterilagring för fastigheter, framförallt hur dessa tekniker kan hantera 

obalansen mellan sommar och vinterhalvåret. 

1.1 Syfte och mål 

Utmaningarna kring att nyttja energilagring för att öka graden av egenkonsumerad solel för 

mindre system väckte funderingar som lades till grund för detta arbete.  

Syftet är att studien skall kunna underlätta i beslut kring eventuella investeringar i energi-

lagringssystem kopplat till solcellsanläggning i flerbostadshus, där hänsyn tas till såväl 

klimatmässiga som ekonomiska aspekter. 

Målet med arbetet är att jämföra lagringssystem av litium-jonbatteri samt vätgaslagring med 

hänseende på dess möjlighet att öka graden av egenanvänd solel i flerbostadshus samt 

analysera systemens totala klimatbelastning och hur dessa påverkar fastighetens årliga 

driftskostnad. 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att studera solelsproduktion genom solcellsanläggning för ett 

flerbostadshus. System med solfångare eller termiskt lager studeras inte. Bland tillgängliga 

batterityper på marknaden undersöks enbart litium-jonbatterier.  

Studien är i grunden en fallstudie och resultaten är mest tillförlitliga för just den studerade 

fastigheten, dock kommer generaliseringar gällande geografi, storlek på solcellsanläggning 

samt fastigheters elförbrukning att beröras.  

Arbetet kommer redovisa flertalet övergripande system och jämföra dessa. Inget av 

systemen är optimerade. 

Gällande systemens klimatpåverkan har hänsyn enbart tagits till koldioxidutsläpp. Ingen 

hänsyn har tagits till exempelvis utsläpp av giftiga eller hälsoskadliga ämnen.  

Hur dessa system är praktiskt gångbara i fastigheten har ej kunnat fastsällas. Därför har inte 

heller någon hänsyn tagits till slangar, rör, eller hjälpkomponenter såsom kompressor eller 

kylsystem, som möjligen kan vara olika för systemen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Elmarknaden i Sverige 

Under 1990-talet avreglerades de nordiska ländernas individuella elmarknader till en enda 

gemensam. Avregleringen gjordes för att skapa en effektivare marknad samt för att förenkla 

en trygg elförsörjning och distribution (Nordpool u.å.). Därav kan elenergin idag flöda över 

landsgränserna mellan de nordiska länderna, Baltikum och norra Tyskland, beroende på vart 

elen produceras och vart den behövs vid varje tidpunkt (Svenska kraftnät [SVK] 2018). 

2.1.1 Elproduktion 

Elproduktionen i Sverige kan delas in i baskraft, intermittent kraft, reglerkraft samt reserv-

kraft. Baskraften, som är grunden i elproduktionssystemet, består i Sverige av kärnkraft, 

vattenkraft och förbränningsanläggningar. Under intermittent kraft finns de oregelbundna 

och vädersberoende energikällorna vind-, sol och vågkraft. Reglerkraften är konstruerad av 

möta fluktuationer i elförbrukningen, men också att täcka upp för variationerna i de inter-

mittena energislagen. I Sverige är vattenkraft den främsta regler-kraften, men i andra länder 

såsom Danmark eller Tyskland så kan kraftverk som drivs av kol eller naturgas stå för 

landets reglerkraft. Reservkraft ser till att landet har en trygg elförsörjning, även vid extrems 

kalla dagar eller om någon ordinarie elproduktionsanläggning inte levererar el. (Vattenfall 

2012) 

Den totala elförbrukningen i Sverige år 2016 var 140 TWh (Ekonomifakta 2017b). Den 

totala elproduktionen i Sverige uppgick samma år till 159 TWh, där vattenkraft och kärnkraft 

stod för cirka 40 % vardera (Ekonomifakta 2018b). Solkraften stod under samma år för 0,09 

% av den totala produktionen (Statistiska Centralbyrån [SCB] u.å.). I figur 2 redovisas de 

samtliga elproduktionskällor för år 2016. 
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Den svenska elproduktionen år 2016 

 
Figur 2. Sveriges elproduktion fördelat på energislag, år 2016. Fri tolkat efter SCB 

(u.å.). 

I långtidsprognos menar analytiker på energibolaget Bixia AB att elproduktion från kärn-

kraftverk kommer minska både i Sverige, Tyskland och Frankrike, samtidigt som ett nytt 

kärnkraftverk uppförs i Finland som kommer bidra till att upprätthålla energibalansen. 

Vidare kommer mer förnybara källor spela roll i den totala elproduktionen, där analytikerna 

tror att vindkraft kommer spela övervägande roll. Enligt prognosen kommer förändringar 

kring elproduktionen leda till att elpriser kommer fortsätta sjunka fram till år 2019, för att 

stiga igen under åren 2020 – 2022. År 2030 räknar Bixia med att det genomsnittliga nordiska 

elpriset kommer öka med över 20 % jämfört med snittet i Norden år 2016. På grund av 

utbyggnation av intermittenta energikällor förväntas också större prisvariationer över 

dygnet. (Rosenberg 2017) 

Under år 2016 producerades omkring 0,1 TWh solel i Sverige, medan IVA (2016) menar att 

solenergi har en bruttopotential att producera upp till 50 TWh el. Detta om alla för ändamålet 

lämpliga tak beläggs med solcellspaneler. Därutöver finns ytterligare potential på fält. I och 

med att installationen kan göras på hustak, så påverkas inte heller närliggande djur- och 

naturliv i samma utsträckning som vid uppbyggnad av exempelvis vindkraftverk. 

De olika elproduktionskällorna ger upphov till olika klimatpåverkan. Dessutom kan miljö-

effekterna av elanvändning variera stort beroende på beräkningsmetod vid analys av miljö-

påverkan. Tre vanliga angreppssätt är medelel, produktionsspecifik el och marginalel. 

Problem kan uppstå framförallt om analysen utförs på alltför optimistiskt tillvägagångssätt, 

då analysen inte avspeglar förväntade och verkliga effekter av elanvändning. (Svenska 

miljöinstitutet [IVL] 2009)  

Sveriges elproduktion som domineras av vattenkraft och kärnkraft, förväntas ha växthus-

gasutsläpp på runt 47 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh el (Moro & Lonza 2017). På 

grund av att elenergi importeras och exporteras över landsgränserna i norden, så menar IVL 

(2012) att all elanvändning i Norden ger upphov till utsläpp enligt nordisk elmix. Det 
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genomsnittliga utsläppen av växthusgaser från den nordiska elmixen för åren 2005 – 2009 

var 131,2 g CO2-ekv/kWh producerad elenergi (IVL 2012).  

2.1.2 Distribution 

Kraftsystem kräver att elproduktion och elförbrukning alltid är i balans; att elenergin 

produceras i samma sekund som den skall användas och avregleringen av de enskilda 

elmarknaderna gjordes för att elförsörjningen i norra Europa skulle ske effektivt och tryggt 

(IVA 2015). För att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning så skall 

frekvensen i elnätet hållas kontant (Svenska kraftnät 2018). Frekvensen kan skilja sig mellan 

olika länder, men i Sverige är den tillåtna frekvensen 50 ± 0,1 Hz. Vid händelse att 

förbrukningen är högre än produktionen så sjunker frekvensen och om produktionen är högre 

så stiger frekvensen (Svenska kraftnät 2018). 

Eldistributionen i Sveriges kan betraktas som ett monopol, där alla elektriska 

starkströmsledningar inte får byggas eller användas utan tillstånd, så kallad nätkoncession. 

Koncessionsplikten innebär kortfattat att enbart vissa aktörer har rätt till elledningar. Vilket 

innebär att att två närliggande fastigheter inte får sammankopplas utan att passera det 

allmänna elnätet (Energiforsk 2017b). Däremot finns vissa undantag för interna nät inom en 

fastighet som förklaras i svensk författningssamling (SFS 2008:897) enligt: 

22 a § Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska 

anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas 

och användas utan nätkoncession.  

2.2 Solelsproduktion 

En solcellsanläggnings kapacitet anges som ”kilowatt peak”, kWp, eller ”toppeffekt” vilket 

kortfattat innebär den maximala effekten som anläggningen kan producera vid 

standardförhållanden gällande temperatur på 25 ᵒC och solinstrålning 1000 W/m2 

(Energuide.be u.å.). Solceller har använts under flera årtionden i Sverige men har på senare 

tid ökat i popularitet, dels på grund av att solcellsanläggningar blivit billigare och dels för 

att privatpersoner kan ansöka om investeringsbidrag (Energimyndigheten 2017). 

Kommersiella solceller har verkningsgrad på 10 – 20 % beroende på typ av material som 

används i cellerna och den vanligaste typen i Sverige har verkningsgrad på runt 15 % och en 

förväntad livslängd på 20 – 30 år (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2015; 

Energimyndigheten 2017; Svensk solenergi u.å.). Hur mycket el som en solcellsanläggning 

producerar i Sverige kan vara alltifrån över 1 100 kWh/kWp och år till inte ens 600 

kWh/kWp och år (Ny Teknik 2014).  

Solcellerna producerar likström och för att kunna använda denna elenergi i ett hushåll måste 

likströmmen omvandlas till växelström. Denna omvandling görs i en växelriktare. Vid om-

vandlingen så sker det förluster och verkningsgraden för växelriktare ligger oftast mellan 93 

– 95 %. Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellsmodulerna optimalt för att få ut 

en så stor effekt som möjligt vid olika solinstrålning. En dålig växelriktare kan vara orsaken 

till att en solcellsanläggning inte presterar som förväntat (Energimyndigheten 2015a).  
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2015) har testat ett antal solcellsmoduler samt 

växelriktare för att undersöka huruvida givna verkningsgrader från tillverkare är jämförbara 

med verkningsgraden i praktiken. Resultatet från denna provning visade att medelvärdet av 

givna toppeffekter på 8 testade solcellsmoduler hade nästan 3 % lägre toppeffekt än angivet 

från tillverkare. Gällande växelriktare hade de mellan 0,5 – 3,7 % lägre verkningsgrad än 

givet av tillverkare.  

För att utvärdera en solcellsanläggning ur ett ekonomiskt perspektiv, kan analysen delas upp 

i två delar; (1) värde vid självkonsumtion respektive (2) överproduktionens värde. Värde vid 

självkonsumtion innebär den besparing som fastighetsägare gör genom att solel ersätter köpt 

el. Överproduktionens värde innebär istället den intäkt som ges till fastighetsägare vid 

försäljning av överproducerad solel.  

I Sverige kan den överproducerade solelen säljas till elhandlare till överenskommet pris. 

Förutom själva försäljningen av solelen, får även en solelsproducent ersättning av elnäts-

företaget för nätnytta. Nätnyttan innebär att elnätsägare får minskade kostnader för över-

föring av el i nätet tack vare den lokala produktionen från solcellsanläggningen (Vattenfall 

AB u.å.a). För varje producerad megawattimme (MWh) kan solelsproducenten även erhålla 

elcertifikat samt ursprungsgarantier från staten, via Energimyndigheten, som kan säljas 

vidare på en öppen marknad (Energimyndigheten 2015b). En fysisk eller juridisk person 

som producerar solel på sin fastighet kan rapportera hela produktionen till Energi-

myndigheten för att få elcertifikat för att sälja vidare. Elcertifikatet erhålls således för totala 

produktionen, oavsett om den säljs vidare eller används direkt i fastigheten (Öresundskraft 

AB u.å.). Vid försäljning av överproducerad solel, så har en fysisk eller juridisk person även 

rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh. Skattereduktionen är dock begränsad till max 

30 000 kWh såld solel per kalenderår, vilket innebär 18 000 kr/år (Skatteverket u.å.).  

Den elhandlare som levererar el till en fastighet är tvungna att ta emot den el som matas in 

på nätet från en solelsproducent på grund av den mottagningsplikt som råder i Sverige. Dock 

finns inget krav på att elhandlare måste betala för solelen som matas in på nätet. En 

fastighetsägare kan således jämföra olika elhandelsföretag för att se vilket bolag som betalar 

mest för solel på liknande sätt som olika elhandlare har olika prissättning på inköpt el 

(Karlstads El- och Stadsnät AB u.å.). Vissa elhandelsföretag erbjuder även att köpa 

elcertifikat och ursprungsgarantier direkt av fysiska eller juridiska personen, där även dessa 

prissättningar skiljer sig mellan olika bolag. Svensk Solenergi har lanserat beräknings-

verktyget www.prosument.se som gör att privatpersoner kan uppskatta värdet av över-

produktionen från en solcellsanläggning (Svensk Solenergi 2016). Här presenteras pris-

sättning för köpt solel upp till 48,0 öre/kWh, ursprungsgarantier till 2,4 öre/kWh och el-

certifikat till 9,6 öre/kWh.  

Gällande ersättning för nätnyttan så varierar den beroende på elnätsägare. Karlstads El- & 

Stadsnät AB har en ersättning på 1 öre/kWh (Karlstads El- & Stadsnät AB u.å.), medan 

Kristinehamns Elnät AB betalar 3,2 öre/kWh för anläggningar med huvudsäkring på 63 A 

(Kristinehamns Elnät AB 2014). 

I Sverige kan fysiska eller juridiska personer även ansöka om investeringsstöd i samband 

med solcellsinstallation. Stödnivån ändrades från 20 % till 30 % från och med 1 januari 2018. 

Högsta möjliga stöd per solcellsanläggning är 1,2 miljoner kronor och den stödberättigande 
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kostnaderna från maximalt uppgå till 37 000 kr exkl. moms per installerad kilowatt 

toppeffekt. Stödet omfattar dock enbart nätanslutna solcellssystem (Energimyndigheten 

2018). I Sverige finns även investeringsstöd för lagringssystem som kopplas till solcells-

anläggning. Stödet får ger för högst 60 % av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 

50 000 kr (Energimyndigheten 2016a).  

2.3 Energianvändning i flerbostadshus 

Energianvändningen i ett flerbostadshus kan delas upp i fastighetsel, hushållsel samt 

uppvärmning av fastigheten samt uppvärmning av tappvarmvatten (Energimyndigheten 

2016b). Fastighetsel är den el som används i gemensamma utrymmen i ett flerbostadshus, 

såsom belysning i trapphus, ventilationsfläktar, tvättstuga, hissar och så vidare (Energi- & 

klimatrådgivningen 2016). Hushållsel är det som varje enskilt hushåll i fastigheten 

förbrukar, exempelvis spis, kyl, frys, TV och så vidare. I de flesta flerbostadshusen har 

lägenhetsinnehavaren egna elabonnemang (Energimyndigheten 2016b). Ett flerbostadshus 

kan också ha individuell mätning och debitering (IMD). Detta innebär att all el köps in 

gemensamt till fastigheten och fördelas ut till de olika lägenheterna. Fördelen med detta 

system är att lägenheternas individuella nät- och elleverans-abonnemang försvinner. Detta 

möjliggör även att större andel solel kan tas tillvara på inom fastigheten, då fastigheten får 

en totalt högre elförbrukning. Dessutom blir fastigheten en större kund som kan förhandla 

om elpriser på annat sätt än de individuella lägenhetsinnehavarna (HSB 2017). Förbrukning 

av hushållsel i en lägenhet varierar mellan 2000 – 4000 kWh per år och beror bland annat 

på lägenhetens storlek, antal personer i hushållet och olika apparaters elförbrukning och 

användning (Konsumenternas Energimarknadsbyrå u.å.). För uppvärmning av fastigheten 

samt av tappvarmvattnet var fjärrvärme det dominerade energislaget, följt av fjärrvärme i 

kombination med något annat uppvärmningssätt som oftast var någon form av värmepump 

(Energimyndigheten 2016b).  Fjärrvärmen i Sverige ses som ett miljövänligt uppvärmnings-

alternativ och ska ha minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel de senaste 

20 åren (Vattenfall AB u.å.b). Detta genom utbyggnation av kraftvärmeverk, återvinning av 

spillvärme samt genom att alltmer byta ut fossila bränslen mot förnybara bränslen. År 2016 

förväntades Sveriges fjärrvärme ha en klimatpåverkan på omkring 60 g CO2-ekv/kWh 

(Energiföretagen Sverige AB 2017a), där lokala fjärrvärmebolag såsom Kristinehamn 

Värmevärden AB förväntas ha så lite som 23 g CO2-ekvivalenter/kWh (Energiföretagen 

Sverige AB 2017b). 

2.4 Användning av egenproducerad solel 

En av svårigheterna kring att behålla egenproducerade solelen inom ett hushåll är att det 

även under en solig sommardag finns en obalans mellan solelsproduktion och elförbrukning 

över dygnet. Figur 3 visar ett typexempel över denna obalans för enskilt hushåll. Där D står 

för överproduktionen av solel, B är den andel solel som kan användas direkt i hushållet, B* 

den andel solel som kan användas i hushållet tack vare ett eventuellt lagringssystem och A 

och C står för inköpt elenergi till hushållet. (Munkhammar et al. 2013) 
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Figur 3. Typexempel över obalansen mellan producerad solenergi och ett enskilt 

hushålls elförbrukning över dygnet. Fri tolkat efter Munkhammar et al. (2013). 

Denna obalans jämnas ut något för flerbostadshus alternativ ett system bestående av flera 

hushåll (Zhang et al. 2016). För länder i norr, såsom Sverige, finns även en obalans över 

säsonger, eftersom solen producerar mer elenergi under sommarhalvåret samtidigt som 

hushåll förbrukar mindre elenergi under denna period och det motvända under vinterhalvåret 

(Zhang et al. 2016).  

För att beskriva hur väl en solcellsanläggning, med eller utan energilagring, kan tillgodose 

ett hushålls elkonsumtion används terminologierna ”Egenkonsumtionsgrad”, SCR (efter 

”Self-consumption rate”), respektive ”Självförsörjninggrad”, SSR (efter ”Self-sufficiency 

rate”). Båda termerna baseras på den momentana elproduktionen och elförbrukningen och 

således hur mycket som en fastighet faktiskt använder. Egenkonsumtionsgraden definieras 

som den andel av den totala mängden producerad solel som används i fastigheten. Egen-

konsumtionsgraden beskrivs enligt (1), där variablerna hänsyftar till figur 3. (Munkhammar 

et al. 2013; Widén 2014; Zhang et al. 2016) 

Egenkonsumtionsgrad =
DB

BB



 *

   (1)  

Självförsörjningsgraden definieras istället som den andel av hushållets totala elenergi-

förbrukning som kommer från solcellsanläggningen. Självförsörjningsgraden beskrivs enligt 

(2), där variablerna hänsyftar till figur 3. (Munkhammar et al. 2013; Widén 2014; Zhang et 

al. 2016)  

Självförsörjningsgrad = 
CBA

BB



 *

    (2)  
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Typexempel för hur graden av egenkonsumtion respektive självförsörjningsgrad kan variera 

över året redovisasvisas i figur 4.  

 
Figur 4. Hur egenkonsumtion och självförsörjningsgrad kan variera över året. 

2.5 Öka egenkonsumtionsgraden genom litium-jonbatteri 

Det vanligaste sättet för att öka egenkonsumtionsgraden av solel i ett hushåll är att använda 

någon form av batteri (Luthander et al. 2015). Ett batteri kan beskrivas kortfattat som en 

apparat som kan konvertera kemisk energi till elenergi, en så kallad elektrokemisk energi-

lagring. Litium-jonbatterier består av olika kemiska sammansättningar och exempel på olika 

typer av litium-jonbatterier är litium-järnfostfat, litium-manganoxid, litium-titanoxid och 

litium-koboltoxid (IVA 2015).  

Ett problem med litium-jonbatterierna är säkerhet. Detta på grund av att metalloxiderna är 

termiskt instabila och kan nå höga temperaturer, avge syre och i kombination med litiums 

brännbarhet kan överhettas och börja brinna. Varpå litium-jonbatterier är utrustade med 

”Battery management system”, som kontrollerar laddning och urladdning och minimerar 

risken för överhettning. (Gagliano & Nocera, 2017)  

Litium-jonbatterier kan ha verkningsgrad upp till 98 % (Gagliano & Nocera 2017). Enligt 

Naumann et al. (2015) antogs litium-jonbatteriet ha en verkningsgrad på 95 %, med en 

försämring på omkring 1,8 procentenheter per år under dess livslängd på 12,5 år eller 3000 

- 6000 laddningscykler. I figur 5 visas hur den årliga egenkonsumtionsgraden för ett hushåll 

försämrades i takt med att batteriets maximala kapacitet försämrades. 
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Figur 5. Hur den årliga egenkonsumtionsgraden försämras i takt med att batteriets 

maximala kapacitet försämras. Fri tolkat efter Naumann et al. (2015). 

I studie av Zhang et al. (2016) förväntades ett litium-jonbatteri ha en förväntad livslängd på 

10 år, en maximal urladdning till 20 % och en självurladdning på 0,2 % per dag. På grund 

av dess höga självurladdning menar Zhang et al. (2017) att litium-jonbatterierna inte är 

passande för långtidslagring.  

Litium-jonbatterier har också jämförts med den nyare tekniken; Vanadium Redox flow 

batterier (VRFB). Resultatet från denna studie menar att litium-jonbatteri överträffar VRFB 

för hushåll med elförbrukning mellan 1 000 till 10 000 kWh per år. Vilket, enligt författarna, 

till stor del kan förklaras av den låga verkningsgraden som de dagens VRFB innehar. (Uhrig 

et al. 2016) 

2.5.1 Klimatpåverkan 

I en livscykelanalys av Jones et al. (2017) undersöktes huruvida ett solenergisystem som 

kopplats till batteribank av litium-joner för en fastighet i Storbritannien kunde bidra till 

minskade koldioxidutsläpp. Resultatet från analysen var att solcellsanläggningen och 

batterisystemet reducerar koldioxidutsläppen med 17 %, med ett batterier på 10 kWh. 

Däremot ger ett större batteri på 20 kWh en lägre reduktion av koldioxidutsläppen på totalt 

15 % reduktion. 

I rapport från IVL (2017) sammanställdes ett antal livscykelanalyser som gjorts på litium-

jonbatterier i elbilar. Denna sammanställning menar på att litium-jonbatteri under sin 

livscykel ger upphov till 150 – 200 kg CO2-ekv/kWh producerad batteri. Då inkluderas inte 

användningsfasen för batteriet. I studien undersöktes även om det fanns ett linjärt eller icke-

linjärt samband vid större batteri. Resultatet från tillgänglig data visar ett nästintill linjärt 

samband, även om det tilläggs att mängden data är otillräcklig för att fastställa resultatet. 

Utvinning och raffinering står för en relativt liten del av den totala livscykeln och den 

enskilda del som står för det största utsläppet, omkring 50 %, är under tillverknings-
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processen. Under tillverkningsprocessen tillsätts energi främst genom elektricitet, varpå ut-

släppen för att producera litium-jonbatteri även beror på vart de tillverkas och vilken elmix 

som används i den regionen. I rapporten från IVL tilläggs att den data som finns tillgänglig 

i nuläget inte är tillräcklig för att dra detaljerade slutsatser kring de utsläpp som sker vid 

batteriproduktionen. Däremot kan resultatet ses som en fullgod uppskattning för att få en 

indikation på klimatpåverkan vid produktion av litium-jonbatterier. Rapporten är baserad på 

att relativ liten produktion av elbilar, i jämförelse med total mängd bilar som produceras. 

Den potentiella effekten vid större produktion togs inte hänsyn till i studien. 

2.6 Öka egenkonsumtionsgraden genom vätgaslagring 

Att nyttja vätgas för att lagra energi är en så kallad kemisk energilagring (IVA 2015). Här 

lagras energin i vätgas för att därefter kunna producera elenergi vid behov genom en 

bränslecell (Pellow et al. 2015). Vätgasen kan produceras på flera olika sätt och för 10 år 

sedan producerades vätgasen framförallt genom fossila bränslen; genom naturgas, avgaser 

från raffinaderier eller från kol (IEA 2007). Vätgas genom solenergi kan göras på flera sätt, 

men det vanligaste är att koppla en solcellsanläggning till en elektrolysör som spjälkar vatten 

till vätgas och syrgas. Vätgas tillverkas när det finns tillgång till solel och lagras innan det 

vid behov återigen producerar elenergi via en bränslecell (Little et al. 2007; Bicer & Dincer 

2018). Figur 6 illustrerar systematiken kring hur vätgaslagringen är uppbyggd. 

 
Figur 6. Typexempel över hur vätgaslagring i fastigheter fungerar. Fri tolkat efter 

Pellow et al. (2015). 

Detta är ett system som kan ersätta traditionell elenergilagring i batterier (Eriksson & Gray 

2017). När vätgasen tillverkats sker i princip inga förluster över tid. Tekniken lämpar sig 

därför till långtidslagring, för att exempelvis hantera obalansen mellan sommar och 

vinterhalvåret (Eriksson & Gray 2017; Santarelli & Macagno, 2004; Little et al. 2007). Detta 

system gör även att effekt och energi är oberoende varandra, då effekten beror på 

bränslecellerna och energilagringen av storleken på vätgastankarna (Little et al. 2007). Till 

skillnad från traditionella batterier, där effekt och lagringskapacitet ofta beror av varandra 

(Bocklisch et al. 2014).  

Då systemet beror av separata delsystem beror även verkningsgraden för det totala systemet 

av verkningsgraden för de separata komponenterna, elektrolysen samt bränslecellen 
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(Adametz et al. 2017). I rapport av Adametz et al. (2017) sammanställer författarna 

verkningsgraden för elektrolyser mellan 50 – 70 % och för bränsleceller mellan 40 – 60 %, 

baserat på tidigare forskning. Något som innebär en total elverkningsgrad för systemet 

mellan 20 – 42 %. Författarna tillägger att om värmen som produceras i bränslecellen kan 

tas tillbara på, kan verkningsgraden öka. I studie av Bocklisch et al. (2014) menar författarna 

att elektrolysen samt bränslecellerna har en maximal verkningsgrad på 60 %, vilket innebär 

en total verkningsgrad på 36 %. Parra et al. (2014) antog i deras studie en total verkningsgrad 

på 45 %.  

Enligt Zhang et al. (2017) förväntas livlängden för elektrolysören till 15 år, vätgastanken 20 

år samt för bränslecellen 30 000 arbetstimmar. Författarna tillägger att mer detaljerade och 

pålitliga studier för komponenteras livslängder bör utföras.  

Energiinnehållet i vätgas är högt per massenhet, 120 MJ/kg (Cengel & Boles 2011), men 

lågt per volymenhet (Vätgas Sverige 2017). Den producerade vätgasen kan lagras som 

vätska, solid eller i gasform och då oftast i trycksatta tankar för att uppnå acceptabel 

energidensitet (Eriksson & Gray 2017). Enligt Adametz et al. (2017) är det vanligast att lagra 

vätgas i trycksatta flaskor vid 200 bar. I rapport av Parra et al. (2014) simulerades dock 

vätgaslagringen för ett enskilt hushåll i en trycksatt tank vid 15 bar. En studie som gjorts för 

enskilt hushåll i Alperna innehöll en vätgastank som var trycksatt till 30 bar (Santarelli & 

Macagno 2004). Konceptet med att lagra väte i en trycksatt tank är enkelt, men väte kan 

också lagras som metallhydrider och ska då kunna uppnå högre energidensitet än 

konventionella litium-jonbatterier (Gray et al. 2011). Att lagra vätet i metallhydrider har 

dock lägre totalverkningsgrad än att lagra som komprimerad gas (Adametz et al. 2017).  

I likhet med litium som har förmåga att självantända, kan även vätgas när det är i kontakt 

med luft i ett begränsat utrymme bilda knallgas som kan explodera (Alpman 2013). 

Energimyndigheten (2014) menar dock att riskerna är små när lagringstankarna placeras 

utomhus, eftersom vätgas är lättare än luft och kommer spädas ut i atmosfären vid läckage. 

Inomhus kan dessa risker hanteras genom bra ventilation. Den ideella föreningen Vätgas 

Sverige (2013) menar att det för vätgasfordon redan utvecklats en säker teknik vid hantering 

av vätgasen och menar på att bränslet till och med är mindre riskfyllt än de fossila 

drivmedlen.  

I litteratursammanställning av Abdin et al. (2015) menar författarna att vätgaslagring har 

ypperlig potential att lösa utmaningarna kring obalansen av tillgång och efterfråga av 

solenergi. I rapport av Eriksson et al. (2017) menar författarna dock att mer forskning och 

utveckling krävs gällande vätgaslagringens komponenter, såsom kapaciteter hos elektrolys 

och bränslecell, flödeshastigheter och tryckfall i rör, begränsningar för systemets storlek och 

hänsyn till systemets säkerhet. 

2.6.1 Klimatpåverkan 

Gällande vätgaslagringens klimatpåverkan, finns det ytterst begränsad mängd av 

vetenskaplig litteratur som analyserat vätgaslagring i fastighetsapplikationer. De flesta 

miljöanalyser inom området återfinns istället i artiklar om just produktionen av vätgas i så 

kallade power to gas-system alternativt i artiklar om bränsleceller och tankar i bränsle-

cellsfordon.   
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I rapport av Valente et al. (2018) presenterades och jämfördes klimatpåverkan av olika 

tekniker för vätgasproduktion. I denna studie presenteras vätgasproduktion genom elektro-

lys via solceller ge upphov till 2,18 kg CO2-ekv/kg H2. I studie av Reiter & Lindorfer (2015) 

undersöktes olika klimatpåverkan av olika typer av vätgas- samt metan-gasproduktioner. I 

denna studie nämns att den klimatpåverkan som vätgasproduktion genom elektrolys ger 

upphov till är starkt beroende av elektricitetens ursprung. Om elektrolysören drivs av 

elmixen i EU-länderna är utsläppen nästintill dubbelt så stora än om vätgasen produceras 

från fossila bränslen. I denna studie presenteras vätgasproduktion genom elektrolys med 

verkningsgrad på 58 % och via solceller ge upphov till 25 g CO2-ekv/MJ H2. För att kunna 

jämföra dessa studier kan resultatet Reiter & Lindorfer (2015) konverteras konverteras till 

3,00 kg CO2-ekv/kg H2 om energiinnehållet i vätgas antas till 120 MJ/kg enligt Cengel & 

Boles (2011).  

I studie av Miotti et al. (2017) presenteras miljöpåverkan av komponenterna i ett 

bränslecellsfordon där systemet är uppdelade i 3 undergrupper; bränslecellen, vätgastanken 

samt hjälpkomponenter. Under hjälpkomponenter finner man styrsystemen som hanterar in- 

och utmatning av vätgasen, vatten, luft och värme. Bränslecellens miljöpåverkan är enligt 

Miotti et al. (2017) linjärt beroende med bränslecellens effekt, med undantag för så små 

system som 1 kW. Vätgastankens miljöpåverkan ses i artikeln som linjär med tankens 

kapacitet. Hjälpkomponenterna är delvis linjära med bränslecellens effekt och delvis 

konstant antagna värden. I studien undersöks även två framtida utfall, där hänsyn bland annat 

tas till större andel återvinning av material samt teknisk utveckling av komponenterna som 

leder till mindre mängd material i komponenterna. Resultatet från studien visar att en 80 kW 

bränslecell och en kolfibertank trycksatt till 700 bar med kapacitet på 5,6 kg vätgas i nuläget 

(2017) har klimatpåverkan kring 4,8 ton CO2-ekvivalenter. I figur 7 redovisas förhållandet 

mellan de olika komponenternas klimatpåverkan som det ser ut i nuläget (Miotti et al. 2017). 

Klimatpåverkan från komponenterna  

i bränslecellsfordon 

 
Figur 7. Förhållandet kring miljöpåverkan för de olika komponenterna i ett 

bränslecellsfordon. Fri tolkat efter Miotti et al. (2017). 

Att vätgastanken står för en stor andel av det totala systemet bekräftas även i studie av 

Belmonte et al. (2016), där studien istället för en kolfibertank baserades på en aluminumtank 
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på 30 bar. Enligt Miotti et al. (2017) görs prognoser för framtida klimatbelastning där 

studiens ”konservativa prognos” menar att miljöpåverkan kan minskas till strax under 2,5 

CO2-ekvivalenter till 2030. Studiens ”optimistiska prognos” menar att miljöpåverkan kan 

minskas till cirka 1,6 CO2-ekvivalenter till 2030.  
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3. Metod 

För att utvärdera olika energilagringssystem kopplat till en solcellsanläggning, byggdes en 

beräkningsmodell i MATLAB. Beräkningsmodellen baseras på ett fallstudieobjekt, ett 

flerbostadshus i Kristinehamn i Värmland. I följande avsnitt presenteras uppbyggnaden av 

beräkningsmodellen följt av den matematiska definitionen av parametrar. Därefter 

presenteras antaganden kring solelsproduktion följt av beskrivning av fallstudieobjektet 

respektive av de olika systemen som modellerats. Därefter presenteras antaganden gällande 

klimatbelastning respektive den ekonomiska analysen. Slutligen gjordes en känslighets-

analys, där solelsproduktion, klimatbelastning från elmix samt elpriser varierades.  

3.1 Beräkningsmodellen 

Beräkningsmodellen konstruerades att den lättvindigt kunde generaliseras till andra objekt 

och utvärdera olika storlekar solcellsanläggning samt storlek på lagringssystem. Indata för 

denna studie var diskreta dataserier på timbasis för solinstrålning respektive fastighetens 

förbrukning av fastighetsel samt fjärrvärmebehov. Elförbrukningen gällande de olika 

lägenheternas hushållsel fick antas, enligt avsnitt 3.4 Fallstudieobjekt. Med den beräknade 

solelsproduktionen och fastighetens elförbrukning dimensionerades de olika energilagren, 

där vätgaslagringen även påverkade fjärrvärmebehovet för fastigheten. Modellen baserades 

på ett normalår, vilket innebär att 8760 timmar simulerades. Indata som användes i 

beräkningsmodellen är timmedelvärde av effekten och presenteras som kWh/h. 

I figur 8 redovisas en schematisk bild över beräkningsmodellen och de huvudsakliga 

resultaten från respektive system. Den totala elförbrukningen och fjärrvärmebehovet från 

fallstudieobjektet användes i samtliga modeller. De befintliga huvudsäkringarna i fallstudie-

objektet gjordes om till färre och större huvudsäkringar i samband med att fastigheten antogs 

få individuell mätning och debitering (IMD) och skapade tillsammans det så kallade ”Noll-

objektet”. När Nollobjektet kombinerades med solcellsanläggningen skapades en modell 

som i denna rapport fortsättningsvis går under namnet ”Referensobjekt”. Den totala elför-

brukningen och den totala solelsproduktionen låg sedan som grund vid dimensionering av 3 

olika energilagringssystem. Modellen beräknade och redovisade den totala solels-

produktionen och hur denna påverkade respektive systems egenkonsumtionsgrad (SCR), 

självförsörjningsgrad (SSR), som definierats av tidigare studier, samt täckningsgraden (TG) 

som definierats för denna studie och presenteras i avsnitt 3.2. Dessutom beräknades klimat-

belastning för samtliga system, där fallstudieobjektet samt Nollobjektet har lika stor 
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belastning, då systemen bygger på att köpa all el från elnätet. Slutligen beräknades totala 

kostnaden för samtliga system i beräkningsmodellen. 

 

 
Figur 8. Schematisk bild över beräkningsmodellen samt huvudsakliga resultat från 

respektive system.  

3.2 Egenkonsumtionsgrad, självförsörjningsgrad & 

täckningsgrad 

De olika systemens prestanda utvärderas genom att presentera årsmedelvärde gällande 

egenkonsumtionsgrad (SCR), självförsörjningsgrad (SSR) samt täckningsgrad (TG). En mer 

allmän introduktion av begreppen SCR samt SSR har presenterats i avsnitt 2.4. Egen-

strångkonsumtionsgraden definieras matematiskt enligt (3) (Luthander et al. 2015). 
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Liknande kan självförsörjningsgraden definieras enligt (4).  
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Där F(t) hänsyftar till den momentana elförbrukningen vid varje tidpunkt under året, P(t) 

den momentana elproduktionen från solcellsanläggningen och B(t) den momentana 

överlappningen mellan förbrukning och produktion vid varje tidpunkt och förklaras enligt 

(5). 

)}()(),(min{)( tStPtFtB     (5) 

Där S(t) hänsyftar till effekten till och från lagringssystemet, där S(t) < 0 vid laddning och 

S(t) > 0 vid urladdning. När SSR och SCR beräknas enligt dessa definitioner tas automatiskt 

hänsyn till förluster vid i och urladdning av lagringssystemen (Luthander et al. 2015). 

Ytterligare parameter som använts i denna studie för att utvärdera de olika systemen är 

”täckningsgrad”, TG. Denna användes på grund av att solcellsanläggningar som installeras 

i Sverige idag dimensioneras oftast genom att täcka en viss andel av ett hushålls totala 

elförbrukning. Denna definition baseras således på ”andelen av den totala energin” och inte 

nödvändigtvis den momentande energin, effekten in och ut ur systemet. Täckningsgraden 

tar även hänsyn till förluster i lagringssystemet då det definieras enligt (6). 
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Där L(t) hänsyftar till de förluster som sker i lagringssystemet vid varje tidpunkt under året. 

3.3 Solelsproduktion 

3.3.1 Solinstrålning 

I Sverige finns det 18 olika mätstationer för solinstrålning (SMHI 2018). SMHI i samarbete 

med Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket har utvecklat en modell för sol-

instrålning. Modellen utför beräkningar för varje plats via ett rutnät över nordvästra Europa, 
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där varje ruta representerar en yta på 11 x 11 km (SMHI 2017). Från denna modell kan sol-

instrålning för varje position erhållas på timbasis (SMHI et al. u.å.).  

För att beräkna storleken på inkommande solinstrålning på solcellers yta med viss lutning 

och orientering användes java-programmet Solelekonomi 1.0 (Energiforsk u.å.; Widén 

2011). Solelekonomi 1.0 har förinstallerade data gällande solinstrålning för fyra olika orter; 

Stockholm, Göteborg, Lund samt Luleå (Widén 2011). För att kunna nyttja programmet för 

solinstrålning i Kristinehamn, konverterades den årliga solstrålningen som träffar solcellerna 

under 2017 i Stockholm till hur stor mängd som skulle träffa solcellerna om de var belägna 

i Kristinehamn.  

Data för solinstrålning hämtades för koordinater: 59,30; 14,10. För 3 dygn i april 2017 samt 

1 dygn i december saknades data, varpå närliggande dygn kopierades och sattes in för att få 

en fullständig dataserie på 8760 mätpunkter. I figur 9 redovisas solinstrålningen över året 

under 2017. 

 
Figur 9. Solinstrålning för koordinater: 59,30; 14,10 i Kristinehamn under 2017. 

3.3.2 Solcellsmoduler och växelriktare 

Verkningsgraden för solcellsmodulerna antas till 16,7 % och växelriktaren till 95,5 %. 

Utöver detta förväntas en förlust på 1,8 % på grund av lägre verkningsgrad på solcellerna 

vid låg instrålning, en förlust på 1,4 % på grund av hög temperatur samt en förlust på 0,8 % 

på grund av motstånd i kablarna. Baserat på uppgifter från jämförande provning utförd av 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2015). 

Dessa uppgifter ger en total verkningsgrad för solcellsanläggningen på 14,7 %. 
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3.4 Fallstudieobjekt 

Fallstudieobjektet var flerbostadshuset och bostadsrättsföreningen K1 i Kristinehamn. 

Bostadsrättsföreningen består av 2 garagehus, 1 gårdshus och 3 bostadshus innehållande 84 

lägenheter och dess GPS-koordinater är 59,30; 14,10. Fastigheten värms dels med frånluft-

värmepumpar och dels med fjärrvärme från Kristinehamns värme AB. Figur 10 visar en tre-

dimensionell bild av fastigheten. 

 
Figur 10. Tredimensionell bild av fastigheten. Fri tolkad efter kartor från Hittapunktse 

AB (u.å.). 

3.4.1 Elförbrukning 

Data kring elförbrukning erhölls från elnätsleverantören Kristinehamns energi AB på 

timbasis för år 2017 från fastighetens sex huvudsäkringar. Denna data är enbart för-

brukningen av fastighetselen och elbehovet för värmepumparna i fastigheten.  

Fastighetens förbrukning av fastighetsel fördelas på sex olika huvudsäkringarna. Storleken 

på respektive huvudsäkring, den årliga förbrukningen samt maximal effekt per huvud-

säkring redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Fastighetens årliga förbrukning samt maximal effekt per huvudsäkring för år 2017. 

Servis Storlek på säkring Maximal effekt [kWh/h] Årlig förbrukning [kWh] 

1 16 A 2 11 381 

2 16 A 11 19 085 

3 63 A 21 118 847 

4 20 A 6 17 374 

5 16 A 5 28 629 

6 25 A 4 5 428 

Totalt   200 744 
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Fastighetens lägenheter hade egna elabonnemang och då det vore opraktiskt att samla in data 

från 84 lägenhetsinnehavare, fick förbrukning av hushållsel antas enligt schablonvärde på 

2 000 kWh per år, enligt riktlinjer från Energimyndigheten (u.å.) och Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå (u.å.). Hur mycket el som förbrukas per timme över dygnet, den så 

kallade dygnsprofilen, baserades på data från bostadsrättsföreningen Grävlingen, där data 

redan fanns tillgänglig på HSB Värmland. Data som erhölls från brf Grävlingen var 

elförbrukning under 2712 timmar, från kl. 00.00 den 11 oktober till 31 januari 2018, för 27 

olika lägenheter. För att skapa en representativ dygnsprofil över förbrukningen gjordes ett 

medelvärde för lägenheterna över dygnets timmar. I figur 11 redovisas den genomsnittliga 

dygnsprofilen över förbrukningen av hushållsel som användes i denna studie. 

 
Figur 11. Dygnsprofil över förbrukning av hushållsel för en lägenhet, baserat på data 

från 27 lägenheter i brf Grävlingen i Kristinehamn. 

För den ekonomiska analysen gällande Fallstudieobjektet, antogs samtliga 84 lägenheter ha 

en huvudsäkring på 16 A. Antagande kring prissättning redovisas i avsnitt 3.11. 

Den totala förbrukningen av fastighetsel under 2017 var 200 744 kWh vilket tillsammans 

med 84 lgh à 2 000 kWh uppgick i en total förbrukning på 368 744 kWh under 2017. I figur 

12 redovisas hur den totala förbrukningen varierar på timbasis över året, data som användes 

i samtliga modeller.  
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Figur 12. Hur fastighetens totala elförbrukning varierade över året 2017. 

3.4.2 Fjärrvärme 

Gällande fjärrvärme som köps in till fastigheten erhölls data för fastigheten från fjärrvärme-

bolaget Kristinehamns värme AB. Fastigheten hade under 2017 en maxeffekt på 200 kW 

och ett behov på totalt 417 163 kWh fjärrvärme under 2017. Dataserien på timbasis från 

2017 var inte komplett, då det saknades data för vissa timmar för att sedan presenteras som 

en sammansatt summa för dessa datapunkter. Detta skedde på totalt 8 platser i dataserien, 

varpå ett genomsnitt gjorde av den sammansatta summan och fördelades jämnt på de fel-

aktiga timmarna. Därav att dataserien för fjärrvärmen inte ser helt naturlig ut. I figur 13 

redovisas hur det totala fjärrvärmebehovet varierar på timbasis över året, data som användes 

i samtliga modeller. 

 
Figur 13. Variation i fastighetens inköp av fjärrvärme över året 2017. 
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3.5 Nollobjekt 

I Nollobjektet, är fastighetens totala elförbrukning samt fjärrvärmebehov densamma som 

fallstudieobjektet. Däremot antas att fastigheten gjorts om till individuell elmätning och 

debitering av lägenheterna, varpå de sex huvudsäkringarna blivit tre.  

I tabell 2 redogörs hur de tidigare serviserna slagits samman med antal lägenheter och skapat 

en ny huvudäkring samt den årliga förbrukningen respektive maximal effekt för de nya 

huvudsäkringarna. 

Tabell 2. Fastighetens årliga förbrukning samt maximal effekt per huvudsäkring för år 2017. 

Servis 
Storlek på 

säkring 

Tidigare servis samt 

antal lgh 

Maximal effekt 

[kWh/h] 

Förbrukning på 

respektive servis [kWh] 

1 63 A Servis 1 + 18 lgh 9 47 381 

2 63 A Servis 2 + 18 lgh 18 55 084 

3 200 A Servis 3 – 6 + 48 lgh 49 266 279 

Totalt 368 744 

 

3.6 Referensobjekt 

I referensobjektet antogs fjärrvärmebehovet, elförbrukningen och fördelningen av 

förbrukningen på de olika serviserna vara densamma som för nollobjektet. I referensobjektet 

antogs att solceller installerats på samtliga gynsamma tak, vilket innebar en effekt på 248,33 

kWp. Modulerna antogs ha en lutning på 10 grader och orientering åt sydväst och sydost. I 

figur 14 visas karta över fastigheten tillsammans med den antagna solcellsanläggningen i 

grått och de 3 huvudsäkringarna.  
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Figur 14. Antal moduler, effekter och i vilket väderstreck de olika panelerna är riktade. 

Samt storleken på de tre huvudsäkringarna. Baserad på kartor från Hittapunktse AB 

(u.å.). 

Den årliga globala solinstrålningen över Kristinehamn samt den solinstrålning som antas 

träffa solcellsanläggningen, baserat på data för 2017 presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Årliga global solinstrålning och den instrålning som träffar den solcellsanläggningen i Kristinehamn. 

 
Årlig global instrålning 

[kWh/m2] 

Solinstrålning på 

solcellsanläggningen i 

sydostligt läge 

Solinstrålning på 

solcellsanläggningen i 

sydvästligt läge 

Kristinehamn  891 * 943 949 

* SMHI et al. (u.å.) 

3.7 Dygnslagring med Litium-jonbatteri: Li-dygn  

För detta system antogs samma elförbrukning, fjärrvärmebehov samt solelsproduktion som 

för referensobjektet. Li-dygn kommer enbart att hantera obalansen mellan elförbrukning och 

solelsproduktion över dygnet. 

3.7.1 Dimensionering 

Gällande dimensionering av litium-jonbatterier menar studier att nyttan av batteriet minskar 

vid större storlekar (van der Stelt et al. 2018; Pena-Bello et al. 2017; Braun et al. 2009 

126 paneler 

34,6 kW 

99 paneler 

27,2 kW 

210 paneler 

57,8 kW 

147 paneler 

40,4 kW 

 

18 paneler 

5,0 kW 

Djurgårdsvägen 51 

Servis 1 – 63 A 

150 paneler 

41,3 kW 

Djurgårdsvägen 53 

Servis 2 – 63 A 

153 paneler 

42,1 kW 

Djurgårdsvägen 55B 

och resterande byggnader 

Servis 3 – 200 A 
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refererad i Luthander et al. 2015). Figur 15 redovisas ett typexempel på hur egen-

konsumtionsgraden förändras i takt med ökad batteristorlek, baserat på studie av van der 

Stelt et al. (2018) som studerat ett hushåll med solcellsanläggning på 5 kWp.  

 
Figur 15. Typexempel på hur egenkonsumtionen förändras i takt med ökad 

batteristorlek. Fri tolkat efter van der Stelt et al. (2018). 

Detta fick ligga som grund vid dimensionering av batteristorleken i denna studie. Egen-

konsumtionsgraden testades vid olika batteristorlekar och storleken bestämdes baserat på 

den punkt där nyttan av ökad batteristorlek minskar.  

3.7.2 Tekniska antaganden 

Batterisystemet antogs ha en verkningsgrad på 95 % och en livslängd på 15 år. Då scenariet 

med litium-jonbatterier enbart kommer hantera dygnslagring, kommer graden av själv-

urladdning, som enligt Zhang et al. (2016) är 0,2 % per dag, att försummas. Den försämring 

av batteriets maximala kapacitet som sker över tid påverkar inte egenkonsumtionsgraden 

väsentligt, enligt Naumann et al. (2015), varpå även detta försummas i denna studie. Den 

effekt som batterisystemet kan laddas och urladdas med antas ha samma förhållande som 

hushållsbatteriet Powerwall från Tesla, där ett batteri med en maximal lagringskapacitet på 

13,5 kWh har en effekt på 7 kW (Tesla u.å.). 

Batterisystemet förväntades ladda omedelbart då det fanns ett överskott av solel och ladda 

ur omedelbart då elförbrukningen överskred solelsproduktionen.  

3.8 Dygnslagring med vätgaslagring: H2-dygn 

För detta system antogs samma elförbrukning samt solelsproduktion som för Referens-

objektet. H2-dygn kommer enbart att hantera obalansen mellan elförbrukning och solels-

produktion över dygnet. 
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3.8.1 Dimensionering 

I vätgaslagringssystemet effektdimensionerades elektrolysören samt bränclecellen för att 

aldrig begränsa den momentana överproduktionen respektiv elbehovet. Vätgastanken 

dimensionerades så att 30 000 kWh solel säljs och resterande andel lagrad i tanken, med 

hänvisning till gällande skattereduktion på 60 öre/kWh för dessa 30 000 kWh.  

3.8.2 Tekniska antaganden 

Verkningsgrad samt livslängd som för de olika komponenterna presenteras i tabell 4.  

Tabell 4. Verkningsgrad samt livslängd för de olika komponenterna i vätgaslagringen. 

 Verkningsgrad Livslängd  

Elektrolysör 60 % 15 år 

Vätgastank 100 % 20 år 

Bränslecell  10 år 

El 50 %  

Värme 0 – 40 %  

 

Produktionen av vätgas görs omedelbart när det finns ett överskott av solel och av vätgas 

görs elenergi omedelbart när elbehovet överstiger solelspoduktionen. När bränslecellen 

producerar el, jämförs denna produktion med fjärrvärmebehovet; om bränslecellen körs 

samtidigt som fastigheten köper fjärrvärme, kommer inköpet av fjärrvärme ersättas med 

spillvärme från bränslecellen. 

3.9 Säsongslagring med vätgaslagring: H2-säsong 

H2-säsong kommer enbart att hantera obalansen mellan elförbrukning och solelsproduktion 

över sommar- och vinterhalvåret. 

3.9.1 Dimensionering 

I vätgaslagringssystemet för att hantera obalansen över säsonger, dimensionerades 

elektrolysören samt vätgastanken att fastigheten fortfarande säljer 30 000 kWh solel. 

Resterande andel överproducerad solel lagras i vätgastanken. Bränslecellen effekt-

dimensionerades så att all vätgas som fanns i tanken skulle hinna ta slut under vinterhalvåret.  

3.9.2 Tekniska antaganden 

Verkningsgrad och livslängd för de olika komponenterna är detsamma som vid dygns-

lagring med vätgaslagring, se tabell 4. 

Vid säsongslagring antogs produktionen av vätgas ske från när det första överskottet på 

våren uppstod, från denna tidpunkt sker enbart produktion av vätgas och ingen produktion 

av elenergi. Produktionen av elenergi antas börja på hösten, när det överproduktion av solel 

slutat, för att därefter ladda ur vätgastanken jämnt fördelat över vinterhalvåret. 
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3.10 Klimatbelastning 

De olika systemens klimatbelastning, beräknades som den totala mängden koldioxid-

ekvivalenter under år 2017 och baserades på antaganden som redovisas i tabell 5. Den sålda 

solelen antas kunna tas tillvara på utanför fastighetens gränser i och med att det skickas ut i 

det allmänna elnätet, varpå nyttan dras bort från den totala klimatbelastningen. Ingen hänsyn 

har tagits till klimatbelastningen för fjärrvärmen som används i fastigheten.  

Tabell 5. Antagande gällande klimatbelastning 

  Värde Enhet 

El från elnätet 0,13 kg CO2-ekv/kWh 

   

El från solceller 0,08 kg CO2-ekv/kWh 

   

Litium-jonbatteri 175 kg CO2-ekv/kWh producerat batteri 

   

Elektrolysör 1,93 kg CO2-ekv/kg prod H2.  

Vätgastank 271 kg CO2-ekv/kg kapacitet 

Bränslecell 18,3 kg CO2-ekv/kW kapacitet 

Hjälpkomponenter   

Hantering av värme, vätgas, luft & vatten 7,5 kg CO2-ekv/kW kapacitet 

Övrigt 217 kg CO2-ekv/livscykel 

3.11 Ekonomisk analys 

För att utvärdera en solcellsanläggning ur ett ekonomiskt perspektiv, delas analysen upp i 

två delar; (1) värde vid självkonsumtion respektive (2) överproduktionens värde (Svensk 

Solenergi 2016). Värde vid självkonsumtion innebär den besparing som fastighetsägare gör 

genom att solel ersätter köpt el och baseras således helt på den rörliga delen för gällande 

elpris. Överproduktionens värde innebär istället den intäkt som ges till bostadsrätts-

föreningen vid försäljning av överproducerad solel.  

Ett energilagringssystem som kopplats till en solcellsanläggning kan till viss grad även 

påverka den fasta delen gällande elpris, genom att minska effekttoppar och därav minska 

effektavgiften per månad. Därför analyserades och presenterades samtliga system som 

”driftskostnad över året”, baserat på köpt och såld elenergi samt kostnad för fjärrvärme. 

3.11.1 Elpris 

Elpris kan delas upp i två delar; det faktiska elpriset som beror på elavtal och elhandels-

företag samt nätavgiften som betalas till elnätsföretaget för överföring av elen. 

I denna studie antogs ett rörligt pris som varierar från månad till månad enligt prishistorik 

från Vattenfall (Vattenfall AB u.å.c). Hur det månadsmedelvärdet varierat över åren 2013 

till 2017, samt medelvärdet för de olika månaderna redovisas i figur 16. Priserna redovisar 

inköpspriset från Nord Pool, kostnad för elcertifikat, ett påslag som Vattenfall gör på 2,0 

öre/kWh samt 25 % moms. Utöver detta tillkommer en årsavgift från elhandelsföretaget, 

men som i denna studie försummas. 
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Figur 16. Hur månadsmedelvärde för elpriset varierat över åren 2013 till 2017 samt 

medelvärdet för dessa år. 

Gällande den avgift som betalas till elnätsägaren, används i denna studie verklig prissättning 

från Kristinehamns Energi AB, som debiterar kunder med större huvudsäkring än 35 A enligt 

en effektavgift (Kristinehamns Energi AB 2018). Effektavgiften består av följande delar: 

a. En fast månadsavgift [kr/mån] 

b. En effektavgift som baseras på den timmen i var månad med högst effekt [kr/kWmax, mån] 

c. En ytterligare effektavgift under höglastmånaderna 1 november – 31 mars [kr/kWmax, mån] 

d. En rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändning [kr/kWh] 

e. Energiskatt [kr/kWh] 

Prisuppgifter, inklusive moms, för samtliga storlekar på huvudsäkringar som berörs i denna 

studie redovisas för de olika delarna i tabell 6. 

Tabell 6. Prissättning från elnätsägaren Kristinehamns Energi. 

Storlek på 

huvudsäkring 

Fast 

månadsavgift 

[kr/mån] 

Effektavgift 

[kr/kWmax, 

mån] 

Ytterligare 

effektavgift 

[kr/kWmax, 

mån] 

Rörlig el-

överföringsavgift 

[kr/kWh] 

Energiskatt 

[kr/kWh] 

80 - 200 A 577,08 29,75 66,13 0,09 0,41 

35 - 63 A 214,59 29,75 66,13 0,09 0,41 

25 A 521,92 - - 0,171 0,41 

20 A 432,33 - - 0,171 0,41 

16 A 362,50 - - 0,171 0,41 

16 A (lgh) 134,42 - - 0,171 0,41 

3.11.2 Försäljning av solel 

Gällande värdet för den överproducerade solelen användes prisuppgifter från 

www.prosument.se (Svensk Solenergi 2016) samt gällande prisuppgift för nätnytta för elnät 

som ägs av Kristinehamns energi för anläggningar med huvudsäkring på 63 A 

(Kristinehamns Elnät AB 2014). Totala intäkten vid försäljning av solel, samt hur denna 

fördelats på olika kategorier, presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Totala intäkten vid föräljning av solel samt hur den fördelas på olika kategorier. 

Huvud-

säkring 

Försäljning 

[öre/kWh] 

Ursprungs-

garantier 

[öre/kWh] 

Elcertifiktat 

[öre/kWh] 

Nätnytta 

[öre/kWh] 

Totalt 

[öre/kWh] 

63 A 48,0 1 2,4 1 9,6 1 3,2 2 63,2 

200 A 48,0 1 2,4 1 9,6 1 - 60,0 
1 Svensk Solenergi (2016) 

2 Kristinehamns Elnät AB (2014) 

I denna studie tas hänsyn till att de första 30 000 kWh såld solel har en skattereduktion på 

60 öre/kWh, enligt gällande skatteregler (Skatteverket u.å.). 

3.11.3 Fjärrvärme 

Kostnaden för fjärrvärme baserades på gällande prissättning för 2018 enligt Kristinehamns 

Värme AB (u.å), som innebär: 

- En fast avgift på 108 750 kr inkl. moms/år vid effektstorlek på 200 kW 

- Ett energipris på 722,5 kr inkl. moms per köpt MWh fjärrvärme  

3.12 Känslighetsanalys 

För att generalisera denna fallstudie skapades ett antal alternativa scenarier, för att se hur 

systemens prestanda förändras vid ändrade förutsättningar.  

3.12.1 Förändrade förutsättningar för fastigheten 

Den ursprungliga beräkningsmodellen analyserar systemen vid fixt förhållande mellan 

elförbrukning och solelsproduktion. För att studera vad som händer om yttre förutsättningar 

förändras undersöktes i detta scenario hur SCR, SSR, TG, klimatpåverkan samt drifts-

kostnaden påverkas om förhållandet mellan solelsproduktion och elförbrukning ändras. 

Detta görs genom att låta solcellsanläggningens elproduktion producera 600 kWh/kWp och 

år respektive 1 100 kWh/kWp och år, vilket är variationen i arbetskapacitet för solceller 

enligt studie som publicerats i Ny Teknik (2014). 

3.12.2 Klimatbelastning vid annan elmix 

Då Sverige och Norden har en förhållandevis bra elmix, sett till klimatpåverkan, undersöker 

detta scenario hur resultatet för klimatbelastningen påverkas om elmixen för Norden på 

131,2 g CO2-ekv/kWh byts ut mot elmixen för Europa på 447 g CO2-ekv/kWh. 

3.12.3 Driftskostnad vid ökat elpris 

Här undersöks hur driftskostnaden för samtliga system förändras när elpriset tillåts öka. 

Driftkostnaden kommer testas när elpriset höjts med 20 %, för att spegla långtidsprognosen 

från energibolaget Bixia AB (Rosenberg 2017). Gällande försäljningen av solel ökar pris-

sättningen vid försäljning, ursprungsgarantier, elcertifikat samt nättnytta med 20 %. Skatte-

reduktionen förväntas vara densamma som i dagsläget. 
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4. Resultat 

4.1 Referensobjekt 

Den totala solelsproduktionen för solcellsanläggningen, som använts som indata för samtliga 

system var 213 719 kWh. Hur solelsproduktionen fördelades över året redovisas i figur 17. 

 
Figur 17. Hur den totala solelsproduktionen fördelas över året. 

När totala solelsproduktionen på 213 719 kWh matchas med fastighetens elförbrukning på 

368 744 kWh, sker överproduktion av solel under sommaren samtidigt som elenergi måste 

köpas in under hela året, se figur 18, där positiva värden är den överproduktion av solel som 

säljs på nätet och negativa värden den el som köps in till fastigheten.  
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Figur 18. När på året som överproduktion sker och när på året som el köps från elnätet 

för Referensobjektet. 

I tabell 8 presenteras den mängd solel som faktiskt används i fastigheten, den totala 

försäljningen av solel, som utan lagring är detsamma som överproduktion, totala inköpet av 

el från elnätet samt SCR, SSR och TG för referensobjektet. 

Tabell 8. Resultat gällande egenanvänd och såld solel, inköpt el samt SCR, SSR och TG för 

Referensobjektet. 

Egenanvänd solel [kWh] Såld solel [kWh] Inköpt el [kWh] SCR SSR TG 

102 995 110 724 265 750 48 % 28 % 58 % 

 

4.2 Sammanfattande resultat; SCR, SSR & TG 

Resultat gällande egenkonsumtionsgrad, självförsörjningsgrad och täckningsgrad för 

samtliga system sammanställs i figur 19. 
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Figur 19. Egenkonsumtionsgrad, självförsörjningsgrad och täckningsgrad för 

samtliga system. 

4.3 Dygnslagring med Litium-jonbatteri: Li-dygn 

4.3.1 Dimensionering 

I figur 20 redovisas hur SCR påverkas av batteriets maximala kapacitet, där den röda ringen 

representerar resultatet från dimensioneringen; 350 kWh med en effekt på 181 kW. 

 
Figur 20. Hur egenkonsumtionsgraden påverkas av batteriets maximala kapacitet samt 

den storlek som valdes i denna studie. 
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4.3.2 Systemets prestanda 

När litium-jonbatteri med maximal kapacitet på 350 kWh installeras till Referensobjektet, 

måste en del av solelen säljas under sommaren samtidigt som elenergi måste köpas in under 

större delen av året, se figur 21.  

 
Figur 21. När på året som solel säljs och när på året som el köps från elnätet för Li-

dygn. 

I tabell 9 presenteras den mängd solel som används i fastigheten, den totala försäljningen av 

solel, totala inköpet av el från elnätet, förlusten i samband med lagringen samt SCR, SSR 

och TG för Li-dygn. 

Tabell 9. Resultat gällande egenanvänd och såld solel, inköpt el samt SCR, SSR och TG för Li-dygn. 

Egenanvänd 

solel [kWh] 

Såld solel 

[kWh] 

Inköpt el 

[kWh] 

Förluster i 

lagrings-systemet 

[kWh] 

SCR SSR TG 

124 544 58 813 216 260 2 422 58 % 34 % 57 % 

4.4 Dygnslagring med vätgaslagring: H2-dygn 

4.4.1 Dimensionering 

Resultatet av dimensioneringen presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Resultat gällande dimensionering av H2-dygn. 

Effekt, elektrolysör 

[kWh/h] 

Maximal kapacitet, vätgastank 

[kg H2] 

Effekt, bränslecell 

[kWh] 

179 12 76 
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4.4.2 Systemets prestanda 

När vätgaslagringssystemet sammankopplas till referensobjektet, säljs cirka 30 000 kWh 

solel samtidigt som elenergi måste köpas in under större delar av året, se figur 22.  

 
Figur 22. När på året som solel säljs och när på året som el köps från elnätet för H2-

dygn. 

Elförlusten från bränslecellen var 24 447 kWh, där 5 099 kWh kunde tas tillvara genom att 

matchas med fjärrvärmebehovet. Det ursprungliga fjärrvärmebehovet, det nya 

fjärrvärmebehovet samt den del av spillvärmen som inte kan ersätta fjärrvärmen redovisas i 

figur 23.  

 
Figur 23. När på året som solel säljs och när på året som el köps från elnätet för H2-

dygn. 
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I tabell 11 presenteras den mängd solel som används i fastigheten, den totala försäljningen 

av solel, totala inköpet av el från elnätet, förlusten i samband med lagringen samt SCR, SSR 

och TG för Li-dygn. 

Tabell 11. Resultat gällande egenanvänd och såld solel, inköpt el, förluster från lagringssystemet samt SCR, 

SSR och TG för H2-dygn. 

Egenanvänd solel 

[kWh] 

Såld solel 

[kWh] 

Inköpt el 

[kWh] 

Förlust i lagrings- 

systemet [kWh] SCR SSR TG 

El Värme 

115 348 29 908 241 304 56 369 51 270 54 % 31 % 43 % 

4.5 Säsongslagring med vätgaslagring: H2-säsong 

4.5.1 Dimensionering 

För 2017 började vätgas produceras och lagras i tanken ifrån början av februari, för att sedan 

urladdas från november till början av februari. Resultatet av dimensioneringen presenteras i 

tabell 12. 

Tabell 12. Resultat gällande dimensionering av H2-säsong. 

Effekt, elektrolysör 

[kWh/h] 

Maximal kapacitet, vätgastank 

[kg H2] 

Effekt, bränslecell 

[kWh] 

71 1 461 20 

4.5.2 Systemets prestanda 

När vätgaslagringssystemet sammankopplas till referensobjektet, säljs cirka 30 000 kWh 

solel samtidigt som elenergi måste köpas in under hela året, se figur 24.  

 
Figur 24. När på året som solel säljs och när på året som el köps från elnätet för H2-

säsong. 
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Elförlusten från bränslecellen var 24 354 kWh, där 19 443 kWh kunde tas tillvara genom att 

matchas med fjärrvärmebehovet. Det ursprungliga fjärrvärmebehovet, det nya fjärrvärme-

behovet samt den del av spillvärmen som inte kan ersätta fjärrvärmen redovisas i figur 25.  

 
Figur 25. När på året som solel säljs och när på året som el köps från elnätet för H2-

säsong. 

I tabell 13 presenteras den mängd solel som används i fastigheten, den totala försäljningen 

av solel, totala inköpet av el från elnätet, förlusten i samband med lagringen samt SCR, SSR 

och TG för H2-säsong. 

Tabell 13. Resultat gällande egenanvänd och såld solel, inköpt el, förluster från lagringssystemet samt SCR, 

SSR och TG för H2-säsong. 

Egenanvänd 

solel [kWh] 

Såld solel 

[kWh] 

Inköpt el 

[kWh] 

Förlust i lagrings- 

systemet [kWh] 
SCR SSR TG 

El Värme 

127 534 29 527 238 600 56 826 37 383 60 % 35 % 43 % 

4.6 Klimatbelastning 

Resultatet kring hur stor klimatbelastningen är för samtliga system, baserat på olika 

kategorier redogörs i tabell 14. Gällande klimatbelastning är fallstudieobjekt samt nollobjekt 

detsamma. 
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Tabell 14. Klimatbelastning för de olika systemen. 

Kategori Nollobjekt 
Referens-

objekt 
Li-dygn H2-dygn H2-säsong 

För köpt el [kg CO2/år] 48 379 34 866 28 374 31 659 31 304 

Egenanvänd solel [kg CO2/år] - 8 240 9 964 9 228 10 203 

Förluster från lagringssystemet  

[kg CO2/år] 
- - 194 4 509 4 546 

Vätgastank[kg CO2/år] - - - 162 19 797 

Elektrolysör [kg CO2/år] - - - 2 831 2 820 

Bränslecell [kg CO2/år] - - - 196 52 

Litium-jonbatteri [kg CO2/år] - - 4 083 - - 

Nytta vid försäljning av solel  

[kg CO2/år] 
- – 5 669 – 3 011 – 1 532 – 1 506 

Total klimatbelastning 

[kg CO2/år] 
48 379 37 437 39 603 47 053 67 169 

 

Förhållandet mellan de olika systemen presenteras i figur 26.  

 
Figur 26. Den totala klimatbelastningen för de olika systemen. 

Hur stor andel som enskilda kategori ger upphov till i den totala klimatbelastningen för 

respektive system presenteras i figur 27. 
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Figur 27. Hur stor del som enskilda kategori ger upphov till i den totala 

klimatbelastningen för respektive system. 

4.7 Ekonomisk analys 

Fastighetens driftskostnad baserat på köpt och såld elenergi samt kostnad för fjärrvärme för 

samtliga system presenteras i tabell 15. 

Tabell 15. Driftkostnaden för samtliga system. 

Kategori 
Fallstudie

-objekt 
Nollobjekt 

Referens-

objekt 
Li-dygn H2-dygn H2-säsong 

Köpt el [kr/år] 768 619 414 838 308 527 260 828 284 005 278 784 

Köpt fjv [kr/år] 410 276 410 276 410 276 410 276 406 592 396 228 

Intäkt försäljning av 

solel [kr/år] 
- - – 85 625 – 53 921 – 36 267 – 36 034 

Total kostnad 

[kr/år] 
1 178 895 825 114 633 178 617 183 654 330 638 978 

 

Hur de olika systemen förhåller sig till varandra presenteras i figur 28.  
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Figur 28. Driftskostnad baserat på köpt och såld elenergi samt kostnad för fjärrvärme 

för samtliga system 

Hur kostnaden per kWh köpt och såld el varierar mellan de olika systemen visas i tabell 16. 

Tabell 16. Hur kostnaden respektive intäkten per kWh varierar mellan de olika systemen. 

 Fallstudie-

objekt 
Nollobjekt 

Referens- 

objekt 
Li-dygn H2-dygn H2-säsong 

Intäkt försäljning 

av solel [kr/kWh] 
- - 0,77 0,92 1,21 1,22 

Köpt el [kr/kWh]  2,08 1,13 1,16 1,21 1,18 1,17 

4.8 Känslighetsanalys 

För att generalisera denna fallstudie skapades ett antal alternativa scenarier, bland annat för 

att kunna se hur systemens prestanda förändras vid ändrade förutsättning och förhållanden 

eller hur klimatbelastningen förändras vid förändrad elmix.  

4.8.1 Förändrade förutsättningar i fastigheten 

Hur egenkonsumtionsgraden förändras när solelsproduktionen minskar respektive ökar 

redovisas i figur 29. 
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Figur 29. Hur egenkonsumtionsgraden förändras vid varierad solelsproduktion 

Hur klimatbelastningen förändras när solelsproduktionen varieras redovisas i figur 30. 

 

 
Figur 30. Hur klimatbelastningen förändras vid varierad solelsproduktion 

Hur driftskostnaden förändras när solelsproduktionen varieras redovisas i figur 31. 
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Figur 31. Hur den totala driftkostnaden förändras vid varierad solelsproduktion 

4.8.2 Klimatbelastning vid annan elmix 

Hur den totala klimatbelastningen för de olika systemen förändras när klimatbelastningen 

för köpt elenergi från det allmänna elnätet har samma värde som den i EU visas i figur 32. 

 

 
Figur 32. Hur den totala klimatbelastningen för systemen varierar vid varierad 

klimatbelastning för köpt elenergi.  



 

44 

 

4.8.3 Driftskostnad vid ökat elpris 

Resultatet för hur driftskostnaden förändras vid ett ökat elpris och ökat försäljningspris 

redovisas i tabell 17.  

Tabell 17. Hur driftskostnaden förändras när elpriset och försäljningspriset ökar med 20 %. 

Kategori Nollobjekt Referensobjekt Li-dygn H2-dygn H2-säsong 

Köpt el [kr/år] 471 970 370 232 312 993 340 806 334 540 

Köpt fjv [kr/år] 410 276 410 276 410 276 406 592 396 228 

Intäkt försäljning av solel 

[kr/år] 
- – 99 151 – 61 105 – 39 920 – 39 641 

Total kostnad 

[kr/år] 
882 246 681 357 662 164 707 478 691 127 

 

Hur de olika systemen förhåller sig till varandra presenteras i figur 33. 

 

 
Figur 33. Resultatet för de olika systemen med det ursprungliga elpriset och när 

elpriset ökat med 20 %. 
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5. Diskussion 

I denna studie utvecklades en beräkningsmodell för att utvärdera ett antal system med 

solcellsanläggning och energilagring med litium-jonbatteri och vätgaslagring. 

Beräkningsmodellen baserades på verklig data från flerbostadshusen K1 respektive 

Grävlingen i Kristinehamn. Systemen utvärderades genom ett antal parametrar för att kunna 

undersöka dess tekniska prestanda, årliga klimatpåverkan samt årliga driftskostnad. 

Resultaten från denna studie är ett bidrag till att fylla kunskapsgapet som uppdagades i studie 

av Zhang et al. (2017), som menar på att det saknas jämförande studier mellan vätgaslagring 

och batterilagring.   

5.1 Systemens prestanda; SCR, SSR & TG 

Att installera en solcellsanläggning på 248 kWp till Nollobjektet och således skapa 

Referensobjektet, innebar att bostadsrättsföreningen uppnår en årlig självförsörjninggrad på 

28 % egenproducerad solel. Utan något lagringssystem uppnåddes en egenkonsumtionsgrad 

på 48 %, vilket innebär att 48 % av den totala solelsproduktionen kan tas tillvara i 

fastigheten, medan resterande andel säljs till det allmänna elnätet. Täckningsgraden för 

Referensobjektet var 58 %, det högsta av undersökta system, eftersom det inte finns något 

lagringssystem med tillhörande förluster i Referensobjektet. 

Enligt tidigare studier ökar egenkonsumtionsgraden samt självförsöjningsgraden när sol-

cellsanläggning sammankopplas med någon form av energilagring, vilket bekräftas även i 

denna studie. Det system som gav högst värden på egenkonsumtionsgraden samt själv-

försöjningsgraden och hade således kapaciteten att bibehålla så mycket solel som möjligen 

inom fastigheten var H2-säsong som nådde värden på 60 respektive 35 %.  

Gällande storleken på förluster som energilagringssystemen ger upphov till, har Li-dygn 

väsentligt mindre förluster än vätgaslagringssystemen. H2-säsong lyckas i sin tur ta tillvara 

på väsentligt mer än H2-dygn, då spillvärmen från bränslecellen till stor del kunde matchas 

med fjärrvärmebehovet. När nästintill all spillvärme från bränslecellen i H2-säsong kan tas 

tillvara på, får bränslecellen en verkninggrad på 90 %, varpå vätgaslagringssystemet erhåller 

en total verkningsgrad på 54 %. Detta kan jämföras med tidigare studier som antar maximal 

verkninggrad på 36 % (Bocklisch et al. 2014) respektive 45 % (Parra et al. 2014).  

För vätgaslagringssystemen är förlusterna såpass stora att täckningsgraden från solcells-

anläggningen minskar betydligt. För länder där solkraften är utbredd och klimatbelastningen 

från elmixen är minimal, kan förluster av solel tänkas vara acceptabelt. I länder som Sverige 
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däremot, där solkraften är liten i förhållande till den totala elproduktionen, väcks funderingar 

kring om det verkligen är försvarbart att förlora så stora mängder solel på grund av förluster 

i lagringssystem? 

Lagringssystemet med lägst egenkonsumtionsgrad samt självförsörjningsgrad var H2-dygn. 

När vätgaslagringssystem dimensioneras för att hantera obalansen över dygnet, kommer 

lagringssystemet nyttjas under sommarhalvåret när fjärrvärmebehovet inte är lika högt, 

varpå det ger upphov till stora förluster. Resultatet i denna studie bekräftar påståendet om 

att vätgaslagring för dygnslagring kan ses som ett konventionellt batterisystem med dålig 

verkningsgrad, enligt Adametz et al. (2017). 

Resultatet av känslighetsanalysen visar att en större andel av elenergin från solcells-

anläggningen tas tillvara på vid minskad produktion och en mindre andel tas tillvara på vid 

ökad produktion, se figur 29. Såväl Referensobjektet som systemen som hanterar 

dygnslagring; Li-dygn och H2-dygn ökar mer eller mindre linjärt i takt med förändrad 

solelsproduktion. Nämnvärt är dock H2-säsong, som har högst egenkonsumtionsgrad vid 

ursprungsfallet och minskar vid såväl minskad som vid ökad solelsproduktion. Detta kan 

förklaras av att H2-säsong beror av hela året förbrukning eller produktion, om den årliga 

elförbrukningen ökar med 10 %, borde hela vätgastanken öka med 10 %. För systemen som 

hanterar dygnsproblematiken däremot, har systemen fortfarande en hög prestanda under de 

flesta av årets dagar och en sämre egenkonsumtionsgrad under enbart ett fåtal dagar, när 

elförbrukningen blir för hög för att hantera.  

Denna studie visar något pessimistiskt resultat gällande egenkonsumtionsgraden när denna 

jämförs med tidigare studier som sammanställts av Luthander et al. (2015), se figur 34. I 

figuren har maximal batterikapacitet normaliserats med respektive systems solcells-

anläggning. 

 
Figur 34. Validera beräkningsmodellen genom att jämföra resultatet från denna 

rapport med litteratursammanställning av Luthander et al. (2015). 
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Enbart en av de utvalda studierna i figur 34 gav ett lägre resultat vid installation av 

batterisystem. Dock baseras sammanställningen av Luthander et al. (2015) till största delen 

av enskilda hushåll, till skillnad från denna studie som bygger på ett flerbostadshus. Den 

enda studie som visar på en än sämre nytta med batterisystem baseras på 20 hushåll, vilket 

kan tänkas mer kunna jämföras med flerbostadshuset som undersöks i denna studie. Av detta 

skulle kunna antas att batterisystem möjligen inte gör lika stor nytta i flerbostadshus som det 

gör i enskilda hushåll. Vilket är i linje med studie av Zhang et al. (2016), som påstår att 

obalansen mellan solelsproduktion och elförbrukning jämnas ut för flerbostadshus, jämfört 

med enskilda hushåll. Variationen i elförbrukningen för ett flerbostadshus alternativ ett 

kluster av flera hushåll jämnas alltså ut på ett mer önskvärt sätt, som gör att elen från 

solcellsanläggningen kan tas tillvara på i större utsträckning även utan energilagring, varpå 

nyttan med energilagring minskar.  

5.2 Klimatbelastning 

Resultatet från denna studie visar att den totala klimatbelastningen för fastigheten minskar 

med nästan 11 ton koldioxidekvivalenter per år vid installation av solcellsanläggning. Vilket 

är ett starkt incitament för fortsatta installationer av solceller och fortsatt ekonomiskt 

stödsystem från staten för att påskynda utbyggnationen av solceller.  

Resultatet från denna studie visar att den klimatmässiga vinst som erhålls vid installation av 

solcellsanläggningen går förlorad vid installation av lagringssystem. Detta är inte 

överraskande med tanke på de antaganden som gjorts i denna studie; att nyttan av den sålda 

solelen dras av från den totala klimatbelastningen samt att klimatbelastningen för inköpt 

elenergi har ett konstant värde över hela året. Dessa antaganden gör att det är omöjligt att 

energilagringssystemen skulle leda till klimatvinster i jämförelse med Referensobjektet. I 

och med de intermittenta energikällorna i Norden, varierar klimatbelastningen på den 

inköpta elen över dygnet och över säsonger. Om hänsyn även tagits till dessa variationer i 

elproduktionen över dygnet och året skulle förmodligen samtliga undersökta lagringssystem 

ha gynnats. Detta om lagringssystemen exempelvis kan reducera användandet av marginalel 

från kolkondens genom att ersätta denna el med solel. För att kunna fastställa mer exakta 

resultat och kunna jämföra energilagringssystemen med Referensobjektet krävs tillförlitlig 

data gällande den egentliga klimatbelastningen på den producerade elen i Norden. 

Av de undersökta energilagringssystemen var Li-dygn det system med lägst klimat-

belastning. Detta motsätter sig tidigare påståenden om vätgaslagringens miljömässiga 

fördelar, enligt IEA (2007), men kan också ha sin förklaring i antagandena för de olika 

komponenterna i vätgaslagringen. Gällande klimatbelastningen som vätgaslagring ger 

upphov till, återfanns information om att tanken är den enskilda komponent som står för 

störst klimatpåverkan (Miotti et al. 2017; Belmonte et al. 2016), vilket bekräftas i denna 

studie, framförallt vid säsongslagring, se figur 27. På grund av bristen på data för 

vätgastankar, baserades den i denna studie på en kolfibertank som är trycksatt till 700 bar, 

enligt uppgifter från studie av Miotti et al. (2017). I fastigheter finns förmodligen mer 

platsutrymme för vätgastank än i bilar, varpå ett vätgaslagringssystem i en fastighet möjligen 

inte kräver att vätgasen komprimeras till så mycket som 700 bar och då inte heller kräver att 

vara tillverkad i kolfiber. Om klimatbelastningen från vätgastanken kunde minimeras genom 

materialval, kan möjligen H2-säsong vara klimatmässigt försvarbart. Gällande vätgas-
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lagringssystemen står även förluster som en betydande del av den totala klimatbelastningen, 

vilket är ytterligare incitament för att vätgaslagringen bör genomgå en teknisk utveckling 

för att nå sitt genombrott. Gällande litium-jonbatterier återfinns den största enskilda klimat-

belastningen vid elenergianvändningen under produktion (IVL 2017). Om tillverkning av 

batterier gjordes på platser med bättre elmix, skulle även klimatbelastningen för batteri-

systemet minska och vara ett än mer gynnsamt alternativ. 

I denna studie togs enbart hänsyn till klimatbelastning för de olika systemen, om miljö-

analysen skulle involvera fler parametrar, såsom tungmetaller eller hälsoskadliga ämnen, 

kan resultatet ha sett annorlunda ut.  

I känslighetsanalysen undersöktes systemen när klimatbelastningen på köpt elenergi ändrats 

från 131,2 g CO2-ekvivalenter/kWh el till 447 g CO2-ekvivalenter/kWh el, enligt gällande 

elmix i EU (Moro & Lonza 2017). Inte heller för denna elmix kan lagringssystem bli 

klimatmässigt försvarbart, eftersom den sålda solelen nu gör ännu större nytta när det säljs 

och skickas ut i det allmänna elnätet.   

5.3 Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen i denna studie visar på att den årliga driftkostnaden minskar med 

nästan 200 000 kr vid installation av solcellsanläggning. Med en förväntad livslängd på 20 

år skulle anläggningen således kunna kosta 4 miljoner, för att hinna betala av sigsjälv.  

Genom att sammankoppla solcellsanläggningen med litium-jonbatteri kan den årliga 

driftskostnaden minska med ytterligare 16 000 kr. Med en förväntad livslängd på 15 år, 

skulle batterisystemet på 350 kWh få kosta 240 000 kr för att hinna betala av sigsjälv. En 

Tesla Powerwall med en lagringskapacitet på 14 kWh kostar i dagsläget 83 450 kr inklusive 

moms, men exklusive installationskostnader (Tesla u.å.). Eftersom det skulle krävas 25 

Tesla Powerwall för att uppnå en maximal kapacitet på 350 kWh, verkar det omöjligt att nå 

ekonomisk vinning vid installation av litium-jonbatteri, vilket även uppmärksammats i 

tidigare studier (Naumann et al. 2015; Pena-Bello et al. 2017; Abdin et al. 2015; Little et al., 

2007).  

Med gällande förutsättningar visar resultatet i denna studie att vätgaslagringssystemen aldrig 

kan nå lönsamhet. Eftersom lagring i hushåll blir alltmer kommersiellt, kan tänkas att 

kostnader för inköp av lagringssystem kommer minska inom de närmsta åren, men frågan är 

om det kommer minska såpass mycket för att kunna nå lönsamhet i flerbostadshus, så länge 

som elpriserna är såpass låga.  

Den ekonomiska analysen kan även tänkas påverkas av hur lagringssystemen laddas i- och 

ur. Antagandet som gjorts i denna studie är att Li-dygn och H2-dygn laddar så snart som det 

sker en överproduktion av solel och laddar ur omedelbart när elförbrukningen överstiger 

produktionen. Om lagringssystemen istället kunde laddas för att minimera effekttopparna 

för varje månad, kunde den maximala effekten per månad minska, varpå månadskostnaden 

skulle minska. Om i- och urladdning kunde optimeras, kunde huvudsäkringarna möjligen 

bytas ut mot lägre och billigare huvudsäkringar. 
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Den ekonomiska analysen i denna studie visar på att den största ekonomiska vinsten för 

flerbostadshuset ligger i att slå samman de sex befintliga huvudsäkringarna till tre 

huvudsäkringar och samtidigt inför individuell elmätning och debitering (IMD). Denna 

installation har inte heller någon maximal livslängd, till skillnad från solcellsanläggningen 

eller komponenter i energilagringssystem, vilket gör att IMD kommer fortsätta ge 

ekonomisk vinning år efter år. Ingen hänsyn har dock tagits till eventuell ersättning som 

bostadsrättsföreningen eller annan aktör kommer kräva för att anvara för mätningen och 

administrationen kring fakturor till lägenhetsinnehavare. Detta gör att resultatet kring 

installation av IMD förmodligen är något optimistisk.  

I känslighetsanalysen gällande ökad respektive minskad solelsproduktion, minskar den 

totala driftskostnaden vid ökad produktion och ökar vid minskad produktion, förhållandet 

mellan systemen är detsamma, se figur 31. Vid ökat elpris förhåller sig de olika systemen 

lika till varandra och störst besparing görs vid installation av solcellsanläggningen, se figur 

33. Vinsten med att installera litium-jonbatteri ökar från 16 000 till 19 000, något som med 

största sannolikhet ändå inte räcker för att investeringen skall vara lönsam.  

I långstidsprognosen av analytiker på energibolaget Bixia AB (Rosenberg 2017) nämns att 

elpriset förmodligen kommer kunna variera kraftigt över dygnet på grund av utbyggnation 

av intermittenta energikällor. Om det skulle ske en kraftig expansion av solkraft i Norden, 

kan tänkas att lagringssystem i samband med solcellsanläggningar faktiskt skulle nå 

lönsamhet, då billig el kan lagras under dagen för att användas och därav minimera inköp av 

dyr el under natten.  

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Val av parametrar för utvärdering 

Att nyttja begreppen egenkonsumtionsgrad (SCR) och självförsörsörjningsgrad (SSR) är 

rimligt för att utvärdera de olika systemens förmåga att ta tillvara på den egenproducerade. 

Dessa begrepp är definierade i den vetenskapliga litteraturen och svarar på hur stor andel av 

den totala solelsproduktionen som nyttjas i fastigheten respektive hur stor andel av 

fastighetens totala elförbrukning som försörjs av solel. Dock bör uppmärksammas att dessa 

två begrepp kan vara missvisande, vilket illustreras i figur 4. Vid installation av en liten 

solcellsanläggning sammankopplat med ett förhållandevis litet lagringssystem kan värden 

för egenkonsumtionsgrad uppnås till närmare 100 %, att lagringssystemet gör att all solel 

från anläggningen kan tas tillvara på inom hushållet. Detta är positivt för det lokala elnätet 

som inte behöver hantera stora effekter av solel, men vad för detta lilla system för skillnad 

för hushållet, som kanske har låg självförsörjningsgrad och ändå måste köpa in stora 

mängder el från allmänna nätet. Inte heller för samhället i stort kan ett sådant litet system 

tänkas påverka den totala elproduktionen. På grund av att dessa begrepp motsäger sig 

varandra så är det högst relevant att båda parametrar presenteras för att få en så komplett 

bild som möjligt av systemen.  

Täckningsgrad (TG) definierades i denna studie för att påvisa huruvida förluster i 

lagringssystemen påverkar hur mycket solel som kan tas tillvara på inom fastigheten eller 

längst det allmänna nätet. För ett land som Sverige känns detta relevant, då denna parameter 
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påvisar hur stor mängd solel som faktiskt kan användas inom landet respektive hur stor andel 

av en solcellsanläggning som försvinner i förluster på grund av lagringssystemen. Att 

presentera resultatet för de olika systemen med hjälp av SCR, SSR och TG är ett av de 

lämpligare sätten för att få en så tydligt bild som möjligt av systemens prestanda. 

Gällande den miljömässiga analysen har enbart hänsyn tagits till klimatpåverkan i form av 

koldioxidekvivalenter för respektive system. Syftet med den miljömässiga analysen i denna 

rapport var att skapa ett översiktligt underlag som kunde väcka intresse för vidare studier 

respektive ett diskussionsunderlag för lagringssystems egentliga påverkan på klimatet. Att 

förenkla miljöanalysen på detta kan ses som fullgott för det syftet.  

Syftet med den ekonomiska analysen var att fastighetsägare skulle få en överblick i 

kostnaden för att investeria i solcellsanläggningar och energilagringssystem. Investerings-

kostnader för inköp av komponenter kan variera kraftigt och därför svårt att inkludera i en 

ekonomisk analys. Att därför enbart ta hänsyn till den årliga driftkostnaden för el och 

fjärrvärme respektive intäkten för såld solel kan för detta syfte anses fullt acceptabelt. 

5.4.2 Solelsproduktion 

Gällande solelsproduktionen i denna studie, baserades data för solinstrålning på java-

programmet Solelekonomi 1.0 (Energiforsk u.å.; Widén 2011). Programmet har jämförts och 

validerats både med svenska solcellssystem och med det kommersiella verktyget PVSYST 

4.1, som resulterat i nästan identiska resultat. Gällande produktionen av solel från 

anläggningen användes data på verkningsgrader för systemet från Energimyndigheten 

(2017) samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2015), som gjort praktiska och 

statistiska jämförelser på verkliga system. Enligt artikel i Ny Teknik (2014) kan 

solcellsanläggningar producera allt från 600 kWh/kWp och år till 1 100 kWh/kWp och år. 

Solcellsanläggningen i denna studie på 248 kWp förväntas producera 213 719 kWh, vilket 

innebär 862 kWh/kWp och år. Detta kan ses som ett rimligt resultat, eftersom 

solcellsanläggningen inte har varken optimal lutning eller orientering för att maximera 

solelsproduktionen, vilket kan tänkas kräva för att uppnå värden på 1 100 kWh/kWp och år. 

Solelsproduktionen i denna studie är inte heller alltför nära det lägsta värdet på 600 

kWh/kWp och år, som kan tänkas ha stor andel skuggning eller nedskräpning på 

solcellsmodulerna eller ännu sämre lutning och orientering på anläggningen. 

5.4.3 Elförbrukning 

Gällande elförbrukningen i fastigheten bygger denna dels på verkliga data för 2017 och dels 

på schablonvärde gällande hushållselen, vilket kan ses som acceptabla antagande. Att låta 

samtliga 84 lägenheter ha samma dygnsprofil kan däremot vara en större felkälla. Detta 

eftersom sannolikheten är relativt låg att samtliga boenden i fastigheten har samma 

dygnsrutiner. Detta kan i förlängningen leda till att resulatet kring graden av egenanvänd 

solel i denna studie är något underskattad för Referensobjektet och något överskattad för 

energilagringssystemen. Att avgöra hur stor denna felkälla är svår att uppskatta och kräver 

insamling av data för de 84 lägenheterna.  



 

51 

 

Effekten antogs genomgående i denna studie som ett timmedelvärde; kWh/h. Detta dels på 

grund av praktiska skäl gällande att tillgänglig data erhålls på timbasis och dels på grund av 

att detta ger en god bild av hur systemen faktiskt ser ut, enligt Luthander et al. (2015). 

5.4.4 Litium-jonbatteri 

Baserat på figur 34, kan antagande och uppbyggnaden av beräkningsmodellen gällande 

litium-jonbatteriet ses som rimligt. Detta eftersom resultatet i systemet är något sämre än i 

litteratursammanställning av Luthander et al. (2015), men ändå inte såpass mycket lägre att 

resultatet skulle verka orimligt.  

5.4.5 Vätgaslagring 

Gällande vätgaslagringen är det svårare att jämföra med tidigare studier, då det inte finns 

lika många studier som undersökt vätgaslagring samt på grund att att förhållandet mellan 

elektrolysör, vätgastank och bränslecell kan variera kraftigt mellan studier, beroende på hur 

författare valt att dimensionera efter. Men på grund av att vätgaslagringen har låg total 

verkningsgrad, förväntas stora förluster från dessa system, vilket bekräftas i resultatet. Även 

att vätgaslagringen har potential att öka graden egenkonsumtion respektive självförsörjning 

bekräftas i resultatet och verkar för beräkningsmodellens rimlighet.  

Gällande huruvida vätgaslagringen påverkar mängden inköpt fjärrvärme har H2-säsong 

möjlighet att minska fjärrvärmebehovet väsentligt, eftersom bränslecellen får arbeta under 

vinterhalvåret, när fastigheten har ett större behov av värme. För att få en bättre bild av hur 

spillvärmen kan användas skulle också fastighetens värmepump separerats från fastighets-

elen. Om fastighetens värmepump producerar värme under sommaren, har fastigheten ett 

större värmebehov än mängden inköpt fjärrvärme under sommaren, något som skulle varit 

till fördel för resultatet från H2-dygn. Att separera fastighetens värmepump valdes bort i 

denna studie, då beräkningen bygger på för många osäkra antaganden. 

5.4.6 Klimatbelastning 

Gällande klimatbelastning från olika regioners elmixar kan skiljas åt beroende på hur 

antaganden gjorts (IVL 2009). I denna studie valdes klimatpåverkan för inköpt el till 131,2 

g CO2-ekvivalenter/kWh, i enlighet med den nordiska elmixen (IVL 2012), eftersom el-

energi transporteras över landsgränserna i Norden. Om klimatpåverkan för inköpt el istället 

skulle baseras på den svenska elproduktionen på 47 g CO2-ekvivalenter/kWh enligt studie 

av Moro & Lonza 2017 skulle aldrig en solcellsanläggning vara klimatmässigt försvarbart i 

Sverige. Men så länge som Sverige delar elenergi med övriga Norden så torde det vara 

rimligt att använda data gällande den nordiska elmixen.  

För beräkning av de olika systemens klimatbelastning, valdes att inkludera nyttan av den 

sålda solelen, istället för att sätta systemgräns kring själva fastigheten. Detta gjordes i ett 

försök om att spegla verkligheten och så länge som solel kan tas tillvara någon annanstans 

längst det allmänna elnätet, bör klimatnyttan av såld solel inkluderas i den totala 

klimatbelastningen.  
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Fjärrvärmen inkluderades inte i beräkningen kring den totala klimatbelastningen. Detta dels 

för att det är svårt att värdera klimatbelastningen kring spillvärmen från bränslecellen, men 

dels också eftersom fjärrvärmen i Kristinehamn är såpass låg, att det kan verka rimligt att 

spillvärmen från bränslecellen faktiskt inte ger någon vidare klimatvinst. 

5.4.7 Ekonomisk analys 

Antaganden kring elpris bygger på data från Vattenfall AB respektive elnätskostnader från 

Kristinehamns Elnät AB. Detta kan ses som väldigt specifika data för just den fastigheten 

och geografin, men som synes i tabell 16, hamnar elpriset per kWh någonstans mellan 1,13 

– 1,21 kr/kWh för Nollobjektet, Referensobjektet samt energilagringssystemen, vilket ses 

rimligt baserat på uppgifter från Vimmerby energi & miljö AB (2018), som menar att det 

totala elpriset ligger mellan 1,20 – 1,50 kr/kWh. Att Fallstudieobjektet förväntas ha ett elpris 

på 2,08 kr/kWh kan dock verka något högt, men möjligen inte orimligt, eftersom detta 

system inkluderar kostnad för 84 olika huvudsäkringar för var lägenhet. Att intäkten för såld 

solel hamnar på cirka 0,77 kr/kWh är värden som stämmer bra överens med prosument.se 

(Svensk Solenergi 2016), och vidare rimligt att intäkten ökar när mindre solel säljs. 

5.5 Vidare studier 

För att solkraft skall kunna byggas ut och spela roll för framtidens elproduktion krävs smarta 

lösningar kring energilagring. För att energilagringssystem som sammankopplats solcells-

anläggning i ett flerbostadshus i Sverige skall kunna höra till en av dessa smarta lösningar 

bör vidare studier inom området göras.  

I denna studie var inget av de undersökta systemen optimerade, varken för graden egen-

använd solel, ur klimatsynpunkt eller kostnadperspektiv. Därför vore någon form av 

optimering av undersökta systemen intressant.  

Vidare skulle ett kombinerat system kunna undersökas, där ett mindre litium-jonbatteri får 

hantera dynslagring, samtidigt som ett vätgaslagringssystem får lagra över säsonger. 

Alternativt ett annat typ av batteri som exempelvis hanterar ett mindre antal dygn skulle vara 

ännu mer passande för hushållsapplikationer. Så länge som den nordiska elen är såpass billig 

och relativt miljövänlig, kanske det ändå är svårt att erhålla klimatmässig och ekonomisk 

hållbarhet, varpå studier i Europa eller övriga världen kan vara mer intressanta. 

Det finns en rad studier gällande den så kallade vehicle-to-grid-tekniken (V2G), där det visar 

sig att elbilen kan öka egenkonsumtionen för såväl stora som för mindre system. Däremot 

saknas studier gällande hur vätgasbilen kan komma att spela liknande roll i framtiden. Att 

kunna skapa sitt egna fordonsbränsle skulle kunna leda till ekonomiska besparingar för 

fastighets- och bilägaren. Om ett större antal bensin- och dieselbilar kunde bytas ut mot 

vätgasbilar kan detta förmodligen även leda till stora klimatvinster. 

För att förbättra prestandan för vätgaslagringssystem i flerbostadshus, behöver komp-

onenterna förbättras och den totala verkningsgraden bli högre. Så länge som det sker såpass 

stora förluster i vätgaslagringen så kommer det bli svårt att förespråka detta system, när det 

gör att så stora mängder solel går till spillo. Går det att förbättra verkningsgraden eller går 

det åtminstone att ta tillvara på ännu mer förluster, i elektrolysören till exempel? Intressant 
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vore också att undersöka klimatbelastningen om vätgaslagring installeras i ett flerbostadshus 

med sämre uppvärmningssystem än fjärrvärme. 

Eftersom klimatbelastningen från vätgaslagringens komponenter har nästintill linjärt 

samband med dess storlek bör vidare studier även undersöka vätgaslagringens möjligheter 

att ta tillvara på solel för såväl mindre som större energisystem än för flerbostadshus. Kan 

en smartare lösning vara att installera vätgaslagring i ett enskilt hushåll? Alternativt att 

installera vätgaslagring i samband med det allmänna elnätet och låta energilagringen hantera 

så stora system som ett mindre samhälle?  
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6. Slutsatser 

Litium-jonbatteri respektive vätgaslagringssystem som sammankopplats till solcells-

anläggning har möjlighet att öka graden egenanvänd solel i flerbostadshus i Sverige.  

Den klimatmässiga analysen i denna studie visar att dygnslagring genom litium-jonbatterier 

har den lägsta klimatbelastningen av de undersökta lagringssystemen. Att lagra elenergi över 

säsong genom vätgaslagring har den högsta klimatbelastningen, där vätgastanken iden-

tifierades som enskild kategori med högst klimatpåverkan. I denna studie framkom även att 

de undersökta lagringssystemen har ett nästintill linjärt samband mellan klimatbelastning 

och maximal lagringskapacitet. Då det inte finns någon klimatmässig fördel med att lagra i 

stora energisystem, väcks funderingar kring om energilagring möjligen lämpar sig bättre i 

enskilda hushåll där obalansen mellan solelsproduktion och elförbrukning är större än för 

flerbostadshus. Det linjära sambandet gör att det inte heller är större klimatbelastning med 

ännu större energisystem och funderingar väcks kring om lagring istället skulle vara ansluten 

till elnätet för att hantera ett mindre samhälle eller by? 

Det är enbart lagringssystemet med litium-jonbatteri som minskar fastighetens totala drifts-

kostnad. Den årliga besparingen är dock med högsta sannolikhet inte nog stor för att batteri-

systemet skall hinna återbetalas under den förväntade livslängden. I denna studie antas pris-

sättningen för inköpt elenergi variera till viss del, då elpriset baseras på månadsmedelvärden 

från Vattenfall AB samt att elnätsägaren Kristinehamns Energi AB har högre effektavgift 

mellan 1 november – 31 mars. Långtidsprognos kring framtida elpris menar dock att det kan 

ske en ännu större variation över året och även över dygnet, vilket kan tänkas gynna 

ekonomin kring energilagringssystemen. 

Det står klart att utsläpp på grund av mänsklig aktivitet måste begränsas för ett hållbart 

samhälle. För att solenergi ska kunna spela roll i den totala elproduktionen, krävs smarta 

system gällande energilagring. Tekniker för energilagring finns, men fler studier måste 

utreda energilagringars egna klimatbelastning för att klimatsmarta beslut skall kunna tas idag 

och i framtiden. 
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