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Sammanfattning 

Stockholm har ett uppsatt mål om att bli fritt från fossila bränslen till år 2040 samt producera 10 

% av Stockholms energianvändning inom Stockholm. För att uppnå detta behöver främst 

transportsektorn ställas om då denna är starkt beroende av fossila bränslen. Ett alternativ som 

ofta diskuteras är möjligheten att använda elfordon med koldioxidneutral el istället för fossila 

drivmedel. Även om Sverige, relativt många andra länder, redan har en tämligen koldioxidneutral 

elförsörjning diskuteras alternativa energislag som exempelvis solenergi bland annat på grund av 

den pågående debatten om den svenska kärnkraftens framtid. I denna rapport undersöks 

ekonomiska och tekniska aspekter av ett förenklat fall där ett företag antas vilja investera i en 

elbilsladdare och valet står mellan å ena sidan en anläggning sammankopplad med en 

solcellsanläggning samt batteri och å andra sidan endast laddningsstationer.  

Ett solcellssystem baserat på en konstant solcellsarea undersöks för olika kommersiella 

solcellsmoduler, antal anslutna laddningsstationer och storlekar på batteriet i laddningsstationen 

för stationär lagring av energi. Mjukvaran PolySun används för att simulera produktionen och 

användningen av energi. En modul av tunnfilm, mono och polykristallin undersöks då dessa är de 

vanligaste kommersiella typerna. 

Ekonomiskt sett är det med den antagna förbrukningsprofilen alltid lönsamt att investera i 

solceller med och utan batteri i laddningsstationen även om det, med dagens prisläge, alltid är 

bättre att endast investera i endast solceller. Återbetalningstiden systemet varierade mellan 10 och 

14 år utan batteri och 15 och 18 år med batteri och monokristallina moduler hade längst 

återbetalningstid i båda fallen. Modulen med bäst ekonomiska resultat var den polykristallina 

modulen och mest produktion hade den monokristallina modulen. Vid investering i solceller 

rekommenderas den polykristallina modulen.  

Rekommendationer på framtida arbete är bland annat att göra om studien med en mer utvecklad 

laddningsprofil samt en mer utvecklad ekonomisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Stockholm has set a goal to be fossil free by 2040 as well as producing 10 % of the energy used in 

Stockholm within Stockholm. As the transport sector in Stockholm is highly dependent on fossil 

fuels this need massive changes. An alternative that is commonly discussed is the possibility to 

use electric vehicles as a replacement for fossil driven vehicles. Even though Sweden has, 

relatively to many other countries, a carbon neutral electricity production alternative power 

sources such as solar power are frequently discussed for reasons such as the ongoing debate on 

the future of Swedish nuclear power. In this report economical and technical aspects of a 

simplified case, where a company is assumed to invest in charging points for electric vehicles and 

the choice is between choosing an integrated system containing, in addition to the charging 

points, solar panels and a battery. Different commercial photovoltaic modules, sizes of the 

battery and number of charging points are examined with a constant reference solar panel area 

with simulations in the software PolySun. One module of thin film, poly-and monocrystalline are 

used. 

This makes it hard to guarantee a high share of solar electricity when many charging points are in 

use. Economically it is, with the used chargin pattern, always profitable to invest in solar modules 

with and without batteries in the charging station even if, with the prices of today, it is always 

better to not invest in batteries. The payback time of the system varies between 10 and 14 years 

without a 10 kWh battery and between 15 and 18 with a battery of the same size. Monocrystalline 

panels had the longest payback time in both cases. The panel with best results economically was 

the polycrystalline module and that is the recommendation made.  

A recommendation on future work is, amongst other, to do a study with more advanced charging 

patterns as well as a more advanced economic analysis.   
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1. Introduktion 

Det råder en bred konsensus att klimatfrågan utgör en av vår tids största globala utmaningar. På 

klimattoppmötet i Paris 2015 undertecknade många av världens länder ett bindande avtal om att 

gemensamt försöka begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader samt en ambition 

att hålla den under 1,5 grader. Detta kommer att kräva åtgärder på både global och lokal nivå för 

att minska koldioxidutsläppen till den nivå som krävs. Sveriges riksdag har tidigare antagit 

miljömålet “Begränsad klimatpåverkan” vilket innebär att människans aktiviteter inte ska påverka 

klimatet så att det blir farligt. I samband med klimattoppmötet i Paris lanserade regeringen i 

Sverige dessutom förslaget att landet ska vara det ett av det första fossiloberoende välfärdslandet i 

världen utan nettoutsläpp av växthusgaser och detta ska vara uppnått senast år 2045 [1].  

Detta mål måste sedan efterföljas och hanteras av bland annat lägre instanser och i Stockholms 

Stad har sedan 2015 ett uppsatt mål om att vara fossilbränslefritt redan år 2040 med ett etappmål 

för år 2020 om högst 2,3 ton utsläppt koldioxid per person och år. Stockholm har även ett 

uppsatt mål om att egenproducera 10 % av all använd energi år 2040 [2].  I Figur 1 ses Sankey 

diagrammet för Sverige år 2013 och här noteras att oljeprodukter och därmed fossila bränslen 

nästan uteslutande används för transporter. Transportsektorn bör därför ses som den viktigaste 

sektorn att ställa om till förnybart i och en stor roll i denna omställning tros elfordon med 

batterier laddade med koldioxidneutral el spela.  

 

 

Figur 1:  Sankey-diagram för Sverige år 2013 [3]. 

 

Sverige har redan en relativt koldioxidneutral elproduktion med större delen vattenkraft och 

kärnkraft [4] men då en parallell debatt förs om den svenska kärnkraftens osäkra framtid behöver 

alternativa energikällor undersökas. Redan idag börjar reaktorer stängas [5] och i dagsläget står 

kärnkraften för cirka 40 % av den elproduktionen i Sverige [4]. Det säger sig självt att alternativa 



 

2 
 

energikällor kommer behövas för att dels täcka upp om kärnkraften ska avvecklas men också 

svara mot det ökade elenergibehovet från elfordon till följd av en omställning till en fossilfri 

transportsektor. Ett möjligt alternativ som diskuteras är solenergi och detta skulle kunna 

kombineras med elfordon. Solenergi lämpar sig också i stadsmiljö då många av taken skulle 

kunna förses med solpaneler för lokalt producerad energi. Denna rapport ämnar undersöka 

potentialen i Stockholm för solcellsdrivna laddare till elbilar och se vad dessa kan bidra till i målet 

om ett fossilfritt Stockholm 2040. För att studera detta kommer de ingående teknologierna först 

studeras var för sig och i följande kapitel finns relevant information om solenergi, elfordon, 

batterier och i Sverige gällande policys för laddningsstationer och solceller.   

      1.1 Solenergi 

Solenergi delas vanligen upp i solvärme och solel. Solvärme genererar värme med solfångare och 

är intressant främst där värmebehov och tillgänglig solinstrålning stämmer överens. Solel 

genereras då solceller (PV, eng. PhotoVoltaic) producerar elektricitet vilket är intressant främst 

där tillgänglig solinstrålning och elbehov stämmer överens. Detta projekt ämnar undersöka 

samverkan mellan elbilar och solenergi och då elbilar har ett energibehov i form av elektricitet 

kommer endast tekniken med solceller att beaktas [6]. 

1.1.1 Historik 

I Sverige har solceller använts sedan början av 1970-talet och de första användningsområdena har 

varit fristående system som saknat möjligheten att anslutas till elnätet. Exempel på dessa 

användningsområden är båtar, sommarstugor och fyrar vilka fortfarande har en stabil marknad i 

Sverige [7]. Intresset för solenergi och andra förnybara energislag har kraftigt ökat sedan början 

av 1990-talet och förnybar energi är idag en av de snabbast växande marknaderna [6] och den 

installerade kapaciteten i Sverige har fördubblats under de senaste åren. Figur 2 visar den totala 

kumulativa installerade effekten de senaste åren vilket visar den explosionsartade ökning som 

skett. Ökningen sker dock från en låg nivå och år 2016 stod solen endast för ca 0,1 % av Sveriges 

totala elproduktion. Priser för solcellssystem är i högsta grad beroende av den internationella 

marknaden och i [8] rapporterar Energimyndigheten ett prisfall på en genomsnittlig modul mellan 

70 SEK/W år 2004 till 6,5 SEK/W år 2016.  

 

Figur 2: Kumulativt installerad solel i Sverige[8]. 
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1.1.2 Solcellsteknologi 

Solcellen bygger på den fotoelektriska effekten vilket, något förenklat, är när ett material har 

egenskapen att absorbera fotoner från ljusets solinstrålning och frige elektroner. För solceller 

används två skikt av tunna halvledare som behandlats för att ha en elektrisk spänning mellan de 

två skikten. Skikten kallas P-skikt och N-skikt vilka behandlats för att bli positivt respektive 

negativt laddat och detta gör att ett elektriskt fält uppkommer mellan dem. När fotoner från solen 

träffar skikten börjar elektronerna röra på sig och vill flytta sig från P-skiktet till N-skiktet. 

Skiktens struktur gör att elektroner endast kan förflytta sig till den negativa sidan och elektroner 

kan ledas i en yttre krets. I Figur 3 visas en förenklad bild av detta [9].  

 

 

Figur 3: Förenklad bild av hur den fotoelektriska effekten fungerar [10]. 

 

Vid behov av växelström (AC) används en växelriktare som omvandlar den av solcellen 

producerade likströmmen (DC) till växelström [11]. Solceller klassas vanligen som kristallina, 

organiska och tunnfilmssolceller och mer än 80 % av den globala produktionen av solceller är 

kristallina bestående av halvledaren kisel vilket även speglar användningen i Sverige [12]. De 

kristallina solcellerna delas upp i monokristallina och polykristallina solceller. Monokristallina 

solcellerna består av skivor från en enda kiselkristall medan i polykristallina solceller smälts 

kiselfragment samman för att forma skivorna till panelerna. I monokristallina solceller, har 

elektronerna som producerar elektriciteten mer utrymme att röra sig vilket resulterar i högre 

verkningsgrad [13]. Monokristallina och polykristallina solceller har kommersiella verkningsgrader 

på 16-25 % respektive 14-18% [14]. Att skapa en stor singulär kiselkristall är en energikrävande 

och kostsam process vilket resulterar i ett högre pris än de polykristallina solcellerna. Med 

förbättringar i bland annat tillverkningsprocesser, ny teknologi som använder mindre material 

och konkurrens har gjort att priset på kristallina solceller har minskat. Verkningsgraden minskar 

med ökande temperatur [12].  

Tunnfilmssolceller består av ett tunt lager (1-5 µm) av ett fotovoltaiskt (PV) halvledarmaterial på 

ett stödmaterial t.ex. glas, rostfritt stål eller plaster. De tre vanligaste kommersiella 

tunnfilmssolcellerna är bestående antingen av amorft kisel (a-Si), kadmiumtellurid (CdTe) och 

koppar-indium-gallium-diselenid (CIGS). Amorfa kiselsolceller (a-Si) tillverkas via ångdeponering 

av ett eller flera tunna lager kisel på ett substrat som t.ex. glas, metall och plast. Flera lager 

används för att absorbera ett större spektrum av den infallande strålningen [15]. Verkningsgraden 

ligger runt 6-7%. Vid inkorporation med mikrokristaller av kisel fås verkningsgrader på ca 9 % 

[12]. Amorfa kiselsolceller har historiskt sett haft en stor andel av marknaden på grund av dess 
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låga kostnad men med lägre produktionskostnad för mono/polykristallina solceller samt ökande 

verkningsgrad av andra tunnfilmssolceller har gjort att de på senare tid tappat marknadsandelar 

[14]. Koppar-indium-gallium-diselenid (CIGS) är likt CdTe en utmärkt absorbator och är 

grunden till de nuvarande kommersiella tunnfilmssolcellerna och har en högsta verkningsgrad på 

22,9% i laboratorier samt 18,7% kommersiellt [16].  

1.1.3 Miljöpåverkan av solceller 

Installation av en solcellsanläggning har stora möjligheter att ha en liten miljöpåverkan i både 

återvinnings- och utsläppssynpunkt. Den miljömässiga påverkan solceller har är till största delen i 

tillverkningen, där materialval och produktionsprocess står för huvudsakliga utsläpp. 

Kiseltillgången är god, där möjliga problem för kiselsolceller är användandet av metaller, tex. 

koppar och silver. Energiåtgången vid produktion av kiselsolceller är stor. Även vid detta har 

moderna kiselsolceller idag en energiåterbetalningstid mellan 3-5 år beroende på 

produktionsteknik och solelsproduktion [17]. Energiåterbetalningstid är i detta fall den tid när 

energin för att tillverka solcellen har återproducerats av solcellen självt i form av elektricitet. 

I tunnfilmssolceller CdTe och CIGS solceller använder kadmium som en komponent som är en 

miljöfarlig tungmetall. Kadmiumskiktet är tunt nog att den miljömässiga påverkan är försumbar 

vid återvinning, men kan orsaka problem i produktionsledet. Tellurid samt indium är ovanliga 

metaller med begränsad tillgång som används i CdTe respektive CIGS [17].  

1.2 Solinstrålning i Stockholm 

Den solinstrålning som träffar jorden mäts i direkt, diffus och global solstrålning. Global och 

diffus solstrålning är den inkommande strålningen från solen och himlen medan den direkta är 

den strålning från solen som träffar en yta orienterad 90° mot solinstrålningen. Global instrålning 

är den infallande strålningen från alla riktningar mot en plan horisontell yta vilken ges av 

ekvationen 

 sin( )G D I H= +   (1) 

där G  , D  och I   motsvarar den globala, diffusa, respektive den direkta solinstrålningen. I 

Ekvation (1) är H    solvinkeln som varierar mellan ca ±90°. Där solens instrålningsspektrum är 

mellan 0,28-4 µm så är långvågsstrålning, strålning från solen och atmosfären mellan 3-100 µm. 

Denna ändras beroende på molnighet då moln, jämfört med luft, reflekterar tillbaka mer av 

långvågsstrålning. Den diffusa solinstrålningen är den strålning från solen som ej träffar den 

horisontella ytan direkt [18]. Solceller kan ta upp både den direkta och diffusa solinstrålningen. 

Solpaneler vinklas för att maximera upptagandet av den direkta solinstrålningen, där 

lutningsvinkel beror på region. Detta resulterar i en förlust av den diffusa instrålningen som är 

maximerad vid att lägga panelerna horisontellt. Den direkta solinstrålningen är mer intensiv än 

diffus solinstrålning och förluster av diffus strålning vid vinkling av solpaneler mer än 

kompenseras av ökning i direkt strålning [19]. 
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I Figur 4 visas medelvärden för solskenstid och de olika typer av strålning i Stockholm för olika 

månader under åren som framgår av texten för respektive graf. Solskenstid är då den direkta 

instrålningen överstiger 120 
2/W m  . Grön och röd kurva visar min respektive maxvärden för 

varje dag på året, medan den blå kurvan är medelvärdet av alla åren [20]. 

 

 

Figur 4: Solinstrålning i Stockholm [20]. 

 

1.3 Elfordon 

Fyra huvudtyper av fordon som drivs med en elektrisk motor och batteri finns idag och vissa är 

kombinationer med en konventionell förbränningsmotor och i detta projekt kommer fordon som 

kan kopplas till elnätet att beaktas.  

Ren elbil (Battery Electric Vehicle, BEV) 

Den rena elbilen förlitar sig helt och hållet på en elektrisk motor försörjd med energi från ett 

batteri ombord. Batteriet måste sedan laddas och detta görs i nuläget främst med en stickkontakt i 

ett uttag, antingen hemma eller i någon laddningsstation som finns i ett antal utföranden som 

behandlas i avsnitt “1.3.1 Laddning”. BEV har den högsta energieffektiviteten på runt 80 % 

räknat från uttag till hjul och vid körning genereras inga utsläpp vilket bidrar till bättre lokal 

luftkvalitet. Är elen förnybart producerad har den rena elbilen inga utsläpp av koldioxid kopplade 

till körning och även med en europeisk elmix med runt 30 % förnybart [21] har en BEV lägre 

utsläpp än en motsvarande fossildriven bil [22]. Räckvidden för en kommersiell BEV är vanligen 

mellan 80 och 400 km. 

Hybridbil (Hybrid Electric Vehicle, HEV) 

Hybridbilar har varit kommersiellt gångbara i över 15 år och här används en elmotor och en 

förbränningsmotor i kombination. Elmotorn är där för att spara bränsle åt förbränningsmotorn 



 

6 
 

och det sker genom regenererande bromsar och regenerativ motorbroms. Tanken är att 

förbränningsmotorn alltid ska arbeta på så hög verkningsgrad som möjligt vilket vanligtvis är vid 

högre hastigheter och elmotorn tar över vid låga hastigheter och kortare sträckor. Parallellhybrid 

och seriehybrid finns beroende på hur motorerna är kopplade och i seriehybriden är båda 

motorerna sammankopplade så att de driver fordonet tillsammans. I parallellhybriden är 

motorerna oberoende av varandra och varje motor för sig kan driva fordonet eller i en 

kombination av de båda, exempelvis 50 % från elmotorn och 50 % från förbränningsmotorn och 

den typiska räckvidden för enbart eldrift är under 10 km. Batterier till HEV/PHEV är vanligtvis 

dyrare per kWh än till BEV då högre krav på effekt och energi per volymenhet är högre [22]. 

Plugin-hybrid (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 

Plugin-hybriden fungerar på liknande sätt som hybridbilen med den skillnaden att batteriet 

vanligtvis är större och kan laddas externt från elnätet. Räckvidden för ren eldrift är längre, 

vanligen mellan 20 och 85 km och principen visas i Figur 5. 

 

Figur 5: Principen för en plug-in hybrid [23]. 

 

Hybrid med räckviddsförlängare (Range-Extended Electric Vehicle, REEV) 

En elbil med en extra förbränningsmotor som kopplas in när energin i batteriet är slut. 

Förbränningsmotorn är inte kopplad direkt till hjulen utan till en generator som genererar 

elektricitet till batteriet som förser elmotorn, som ensam driver bilen, med energi. En fördel med 

det är att förbränningsmotorn kan vara mindre och därmed minska vikten på bilen jämfört med 

en PHEV. Räckvidden vid ren eldrift är vanligen mellan 70 och 145 km [22]. 

1.3.1 Laddning 

Nästan uteslutande laddas elfordon via en stickkontakt men två andra metoder undersöks och är 

på forskningsstadiet. “Battery-swapping” innebär att bilens batteri byts ut mot ett fulladdat batteri 

vid en station för en snabb påfyllning av energi. Det finns inga kommersiella sådana stationer i 

dagsläget främst på grund av den relativt låga andelen elbilar, att de elbilar som finns saknar 

standardiserade batterier samt de höga kostnaderna som stationerna skulle innebära. Den andra 

metoden under utveckling är induktionsladdning som innebär att bilen trådlöst laddas via ett 

elektromagnetiskt fält liknande det som finns på laddbara elektriska tandborstar [22]. 

En av de stora utmaningarna med introduktionen av elfordon är infrastrukturen för laddning och 

i takt med att allt fler elbilar introduceras i trafik kommer behovet för laddningsstationer att öka 

liksom behovet av mer eleffekt. Det finns också en oro kring att extrema effekttoppar kommer 

uppstå till följd av att alla elbilar ska laddas på en och samma gång. I [24] belyses behovet av så 
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kallade “smart charging stations” i kombination med solcellsladdare för att undvika höga 

belastningar på elnätet under perioder då effektbehovet är som störst och undvika annars 

nödvändiga uppgraderingar av elnätet. 

Elektricitet från nätet är alltid AC och bilens batteri behöver DC så för att konvertera från AC till 

DC behövs en växelriktare. Om växelriktare är integrerad i laddningsstationen är det en DC 

laddningsstation då den ger ifrån likström och då växelriktaren sitter integrerad i laddsladden 

benämns det AC-laddningsstation. Beroende på den maximala uteffekten delas 

laddningsstationerna in i fyra lägen (eng. modes). Första läget innefattar hemladdning via ett 230 

V uttag med enfasström och förekommer i hemmet och vid vissa arbetsplatser och är den 

långsammaste metoden, mest skonsam för batteriet och tar ungefär en natt för full laddning. Läge 

2 fungerar på liknande sätt men med en extra säkerhetsanordning integrerad i kabeln som tillåter 

ett högre strömuttag. Läge 3 använder trefasspänning och ett speciellt uttag och är alltid en 

dedikerad laddningsplats antingen som en laddningsstolpe eller ett hölje på väggen. Läge 1, 2 och 

3 levererar AC. Läge 4 refereras ofta till som snabbladdning och levererar DC med en inbyggd 

inverterare. En sammanställning av alla laddningslägen och motsvarande parametrar kan ses i 

Tabell 1. Generellt kan sägas att högre effekter ger fler förluster i form av reducerad 

batterilivslängd och som värme vid ökad ström, dessutom är snabbladdare runt tre gånger dyrare 

att installera än vanliga laddningsstationer [22]. 

Tabell 1: Uteffekter, laddlägen och laddningsstationer [22]. 

max. 

uteffekt 

(kW) 

AC/DC Tid för laddning Plats 

120 DC, läge 4 10 min Motorväg, dedikerad snabbladdstation 

(standard i framtiden) 

50 DC, läge 4 20-30 min Motorväg, snabbladdstation 

(nuvarande standard) 

22 AC, trefas, läge 3 1-2 tim Vanlig offentlig laddstation 

10 AC, trefas, läge 3 2-3 tim Speciellt utformad hemladdplats 

10 AC, enfas, läge 2 2-3 tim Vanlig utanför arbetsplatser 

7,4 AC, enfas, läge 1/2 3-4 tim Vanlig offentlig laddstation 

3,7 AC, enfas, läge 1/2 6-8 tim Hemladdplats, speciellt utformad och 

lågeffekt arbetsplatser 

2,3 AC, enfas, läge 1 9-13 tim Hemladdplats, via ett vanligt uttag 
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1.3.2 Batterier 

Batteriet är, oavsett typ, en central del i alla elektriska fordon och är det som bestämmer många 

centrala egenskaper hos elektriska fordon (EV) som räckvidd, tillgänglig effekt och 

uppladdningstid. Den vanligaste typen är litium-jon batteriet som började sin utveckling i början 

av 1990-talet och då främst som energikälla till elektronik som mobiltelefoner och laptops men 

har under senare år har fått mycket uppmärksamhet i mer storskalig energilagring som i fordon 

eller för att jämna ut energiproduktionen från mer oberäkneliga energikällor som sol och 

vindkraft. Figur 6 visar den ökade efterfrågan på litium-jon batterier och speciellt till elfordon. 

Den ökade efterfrågan har även lett till stora effektivitetsförbättringar i produktionskedjan och 

således lett till ett minskat pris och trenden väntas fortsätta ännu några år vilket visas i Figur 7 

[26]. 

 

Figur 6: Efterfrågan på LIB i världen [25]. 

 

Figur 7: Prisfallet för LIB [26] 

 

Ett batteri består av ett antal seriekopplade och parallellkopplade galvaniska celler med en anod, 

katod, elektrolyt och ett separationsmembran. I ett batteri till Teslas Model S på 85 kWh sitter 

exempelvis 7104 celler kopplade. Elektrolyten består av litiumjoner som utgör flytande elektrolyt 

men av praktiska skäl har även polymerer, geler och keramiska elektrolyter utforskats för lättare 

hantering av batteriet. Separationsmembranet är vanligtvis ett poröst polymermembran som 

tillåter litiumjoner att passera medan elektroner stängs ute [27]. Genom åren har många anoder 

och katoder testat och två avgörande egenskaper med i kombinationen mellan anod och katod är 

cellspänning och elektrolytstabitet. Hög cellspänning är att föredra då detta är direkt avgörande 

för den möjliga energilagringen i batteriet men då hög cellspänning kan påverka 
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elektrolytstabiliteten måste även detta beaktas vid val av anod och katod. I nuvarande 

kommersiella batterier är LiCoO2 och LiFePO4 främst då de klarar många cykler (>500). 

Fördelen med LiCoO2 är möjligheten till storskalig produktion och stabil i luft medan 

nackdelarna är relativt låg kapacitet och toxiciteten hos kobolt. LiFePO4 är också stabil, klarar 

höga och låga temperaturer men har låg elektrisk ledningsförmåga.  Anoder som används är 

främst grafit och kol av olika slag men utvecklingsmässigt har kolbaserade anoder snart nått den 

teoretiska maximala specifika energilagringen på 372 mAh/g vilket har lett till forskning på andra 

anoder främst tenn i kombination med kol men också kisel har visat sig ha potential. Det stora 

problemet med att hitta något bättre finns i de fenomenala cykelegenskaperna som kolanoder har 

och är svåra att ersätta.  

1.4 Styrmedel i Sverige 

För att Sverige ska nå de nationella och internationella miljömål och miljöavtal används 

styrmedel. I Sveriges fjärde rapportering om utvecklingen och främjandet av förnybara 

energikällor enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG tar energimyndigheten upp nuvarande 

styrmedel och åtgärder i Sverige. Nedanstående styrmedel och åtgärder grundar sig på 

energimyndighetens rapport [28].   

Investeringsstöd för elnätsanslutna solceller 

Sedan 2009 har det funnits ett statligt stöd för installation av solceller som riktas alla aktörer som 

offentliga organisationer, företag och privatpersoner. Stödnivån låg förut på ett maximum av 30 

% av installationskostnaden till företag och 20 % till resterande aktörer. Stödet uppgår till 1,2 

miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37,000 kr plus 

moms per installerad kWp (kilowatt toppeffekt). Stödet är rambegränsat och gäller alla typer av 

nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridssystem. Ansökningar behandlas av Sveriges 

länsstyrelser. Stödet höjdes 1 januari 2018 och ligger på 915 miljoner kronor per år 2018–2020, 

och stödnivån höjdes till 30 % för alla aktörer [28]. 

Affärsutvecklings-stöd inom energiområdet 

Energimyndigheten hjälper sedan 2006 nya företag att föra ut nya tjänster och produkter till 

marknaden. Stödet är till innovationen kan tas vid och finansieras av privata aktörer. Dessa stöd 

går till projekt som anses har hög kommersiell potential och en betydelsefull påverkan för 

omställningen av Sveriges energisystem. Bidrag för affärsutveckling sker med begränsat 

royaltyåtagande där det återbetalas vid kommersiell framgång [28]. 

Stadsinnovationer. Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av 

spetstekniker för hållbar stadsutveckling 

Förordning (2016:448) omfattar 69 miljoner kronor under 2016-2019 och ska bidra till en 

efterfrågan och ökande användning av spetstekniker samt avancerade systemlösningar i 

stadsmiljöer. Stödet kan sökas av kommuner, landsting, bolag, bostadsrättsföreningar, 

organisationer och högskolor med mera. Fysiska och enskilda firmor kan inte söka detta stöd. 

Detta stöd ska bidra till innovationer för hållbara lösningar inom luft, vatten, avfall, energi och 

transporter [28]. 

 

 

 



 

10 
 

Energieffektiviseringsstöd inom Nationella regionalfondsprogrammet 

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att genom den europeiska regionala 

utvecklingsfonden ge stöd till små och medelstora företag för energieffektivisering där målet är 

att dessa företag ska minska sin energianvändning med 10 procent per förädlingsvärde till 2023. I 

förfogande har energimyndigheten 40 miljoner kr under 2015–2020 från regeringen respektive 

den europeiska regionala utvecklingsfonden [28]. 

Klimatklivet 

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläpp 

av koldioxid och andra miljöpåverkande gaser.  I budgeten 2018 ökades anslaget till klimatklivet 

med 1,5 miljarder 2018, 2 miljarder 2019 samt 3 miljarder 2020 [29]. De som kan söka stöd är 

landsting, kommuner, handelsbolag, aktiebolag, kommanditbolag, organisationer, enskilda 

näringsidkare, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, universitet, 

stiftelser eller högskolor och behöver vara registrerade i Sverige [29]. Dessa kan ansöka om stöd 

för laddningsstationer upp till 50% av investeringskostnaden [30]. I Figur 8 visas det beviljade 

antal ansökningar för klimatklivet per kategori till och med 2018-02-20. 

 

Figur 8: Beviljade ansökningar från klimatklivet [31]. 
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2. Problemformulering och mål 

Detta projekt är ett kandidatexamensarbete inom energiteknik på KTH. 

2.1 Problemformulering 

Projektet syftar till att utföra en förstudie av möjligheter för användning av solenergi att förse 

laddningsstationer med el till elfordon i Stockholm. Potentiell elproduktion från utvalda 

kommersiellt tillgängliga solceller för att förse laddningsstationer med el i Stockholmsområdet ska 

beräknas och effekter från att installera ett batteri för att lagra överskottsenergi ska analyseras för 

att avgöra dess kapacitet att förse elfordon med energi. Ekonomisk lönsamhet för 

laddningsstationer med solceller jämförs med laddningsstationer utan solceller. En principskiss 

för hur det analyserade systemet samt referenssystemet för ekonomi ser ut visas i Figur 9. Detta 

kommer göras för en specifik avgränsad plats i Stockholm.  

 

Figur 9: Principskiss över systemet som undersöks (T.V.) och referenssystemet (T.H). Pilarna representerar 
energiflöde. 

 

2.2 Mål 

Syftet är att bland annat undersöka belastningen på nätet från en enhet med en solcellsdriven 

laddningsstation i kombination med stationär lagring i form av ett batteri i laddningsstationen. 

Nedan listas studiens mål: 

- Beräkna potentiell solel och laddningskapacitet för en laddningsstation i Stockholm samt 

analysera effekten av stationär lagring i denna. 

- Beräkna och analysera andelen el producerad av solceller som går till laddning. 

- Undersöka och beskriva hur elnätet belastas av en solcellsdriven elbilsladdare med 

utgångspunkt från ett specifikt laddningsmönster. 

- Analysera och beskriva lönsamheten samt incitament för investering i laddningsstationer 

med solceller. 
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    3. Metod  

Nedan följer beskrivning på de metoder som använts för att nå de uppsatta målen. 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie innefattande forskning, artiklar, organisationer och företag gjordes för att 

bland annat se vilka kommersiellt gångbara lösningar som finns och för att utgöra den 

kunskapsbas som behövdes. Områden som speciellt undersöktes var solceller, elfordon, 

teknologier för laddning av elbilar samt befintliga och framtida styrmedel och policys gällande 

elfordon och solceller i Sverige och Stockholm.  

3.2 Avgränsningar 

3.2.1 Geografiska avgränsningar 

För att få konkreta resultat har projektet bland annat begränsats till en specifik geografisk plats.  

Solcellssystemet antas vara installerat på LM Ericsson- byggnaden på Telefonplan beläget i 

söderort inom Stockholms kommun och ett flygfoto på denna visas i Figur 10. Det analyserade 

solcellssystemet beskrivs i avsnitt 3.2.2. Detta område utgörs av en blandning mellan företag, 

kontor, bostäder, högskolor och restauranger med mera [34]. Här ligger bland annat 

försäkringskassans huvudkontor och konstfack och ca 100 företag [35][36]. Området är i ständig 

utveckling och planeras ha bland annat ca 5400 nya bostäder och nya lokaler för verksamheter 

och företag [37].  

Telefonplan har en takyta med potential för solenergiproduktion på runt 33000 m2 där ca 2400 

m2 har bra solpotential enligt Stockholms solkarta [38]. Huvudsyftet med att välja denna plats är 

att det ska statuera exempel på hur elbilar och solceller kan interagera och att det finns företag vid 

Telefonplan som kan vara intresserade av en investering i ett system med solceller och elbilar. 

För att kunna jämföra modellen med ett verkligt exempel har konstfacks byggnad vid telefonplan 

i Stockholm kontaktats som ligger i samma område som det i detta projekt undersökta. Denna 

byggnad har sedan 2009 installerade solpaneler i söderläge [32] med en nominell effekt på 86 kW 

[33] och utökades 2017 till 201 kW. Produktionen från dessa solceller har jämförts med resultaten 

från modelleringen i detta projekt. Båda systemen har jämförts genom att den specifika 

produktionen för respektive system beräknas. Därmed har hänsyn tagits till att systemen är olika 

stora. Ett systems specifika produktion, SP, kan beräknas enligt 

 
prod

installerad

E
SP

P
=   (2) 

där prodE  är elproduktionen under ett givet tidsintervall och 
installeradP  är den installerade 

nominella effekten. 

En annan viktig anledning till att denna plats valdes är möjligheten till jämförelse med den 

befintliga solcellsanläggningen på Konstfack vilket är en del av Gamla LM Ericsson byggnaden. 
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Figur 10: Gamla LM Ericsson, Telefonplan [34]. 

 

3.2.2 Antaganden 

Vid modelleringen av energibehovet från en enskild laddningsstation antogs en daglig 

förbrukningsprofil baserat på att laddningsstationen endast används av ett företag där de 

anställda, under kontorstider, laddar sin bil med energi svarande mot behovet för bilpendlingen 

till och från kontoret.  

En elbils dagliga energibehov har beräknats med utgångspunkt från på den genomsnittliga 

bilpendlingsresan inom och till/från Stockholmsområdet. En genomsnittlig bilpendlingsresa 

inom Stockholmsområdet är 12 km och till/från Stockholmsområdet är 65 km [47] och baserat 

på detta antogs den genomsnittliga bilpendlingsresan, S, vara 60 km tur och retur. En 

genomsnittlig elbil förbrukar 0,12 -0,25 kWh/km [48] och baserat på detta antogs en 

elförbrukning för en elbil, W, på 0,2 kWh/km och dagliga energibehovet för en bilpendlare, E, 

beräknas enligt 

 
laddning

W S
E




= ,  (3) 

där laddning  är verkningsgraden på laddningen vilken enligt [2] antas vara 80 %. Energibehovet, 

E, beräknades enligt Ekvation (3) till 15 kWh/dag. Laddningsstationen som valdes är en typ av 

hemladdningsplats, visad i Tabell 1, som även finns utanför vissa arbetsplatser med maximal 

uteffekt på 3,7 kW.  

Detta innebär att laddningsstationen kommer ha ett effektbehov på 3,7 kW från när den börjar 

användas fram tills laddningen är slutförd. Med ett energibehov E på 15 kWh/dag och en 

konstant maximal uteffekt, laddningP , på 3,7 kW beräknas laddningstiden T enligt 

 
laddning

E
T

P
=   (4) 

 till ca 4 timmar.  

Laddningsstationen antas vara installerad utanför en kontorsbyggnad vid Telefonplan där 

laddningsstationen används för att ladda en elbil under arbetsdagen. Laddningsstationen börjar 



 

14 
 

användas direkt då en anställd inkommit till kontoret och parkerat bilen och denna ankomsttid 

antas vara mellan kl. 7 och kl. 8 vilket innebär att laddningen kommer vara färdig mellan kl. 11 

och kl. 12, dvs. 4 timmar senare. Resten av dagen står elbilen kvar på parkeringen utan att laddas. 

För att ta hänsyn till osäkerheten i ankomsttid gjordes ett antagande att en anställd ankommer 

jobbet kl. 7 under hälften av arbetsdagarna och kl. 8 under hälften av arbetsdagarna. Som följd av 

detta har, för den genomsnittliga förbrukningsprofilen visad i Figur 11, ett halverat effektbehov, 

dvs. 1,85 kW, mellan kl. 7 och kl. 8 och mellan kl. 11 och kl. 12. Effektbehovet för en 

laddningsstation baserat på dessa antaganden visualiseras i Figur 11. Då det är en arbetsplats 

antas denna profil endast gälla under vardagarna och under helgerna är inte laddningsstationen i 

bruk. I parameteranalysen beskriven i avsnitt 3.3.2 kommer olika antal laddningsstationer att 

undersökas och det är då profilen visad i Figur 11 som kommer att skalas upp per 

laddningsstation. 

 

 
Figur 11: Antaget genomsnittligt effektbehov i laddningsstationen på vardagar. 

 

För att undersöka hur solceller klarar av att förse elbilar med elektricitet begränsades systemet ett 

referenssystem med en konstant area på 70 m2. Detta motsvarar en systemstorlek på cirka 10 

kWp beroende på solcellsmodul och detta kommer hållas konstant medan antalet 

laddningsstationer varieras. Denna systemstorlek valdes för att systemet åtminstone skulle klara 

av att förse en laddningsstation på 3,7 kW även då solcellen arbetar under den nominella 

effekten. 

Då solcellsarean hålls konstant kommer systemstorleken att variera något när olika modultyper 

används. En modul av tunnfilmssolcell, polykristallin och monokristallin typ har analyserats då 

alla dessa representerar befintliga kommersiellt tillgängliga typer. I Bilaga A återfinns datablad för 

varje undersökt modul.  

Antalet laddningsstationer kommer i parameteranalysen att varieras mellan 1 och 5 vilket 

följaktligen innebär att den totala sammanlagda uteffekten i laddningsstationerna kommer variera 

mellan 18,5 kW vid 5 laddningsstationer och 3,7 kW vid 1 laddningsstation. När antalet varieras 

hålls solcellssystemet konstant för att se hur systemet förser även ett större antal 

laddningsstationer med energi, även då det maximala effektkravet överstiger solcellssystemets 
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nominella effekt. Syftet mede detta är främst för att se hur stor del av energin i 

laddningsstationerna som kommer ifrån solcellerna.  

Lutningsvinkel valdes till 20 grader och solcellerna riktades i söderläge för att kunna få ut optimal 

energiproduktion [39]. Att takyta finns tillgänglig för installation av 70 m2 solceller har antagits.  

 

3.2.3 Ekonomiska antaganden 

Den ekonomiska analysen begränsas till investering i batteri, solceller, växelriktare, 

laddningsstolpar samt installation, underhåll och driftskostnad av detta. Installationskostnaden 

för solcellerna uppskattades högre än medelvärdet då byggförutsättningar som t.ex. 

arbetsförhållanden, logistik och takhöjd ansågs vara mer krävande än vanliga installationer. En 

sammanfattning av samtliga ekonomiska antaganden samt referensen som motiverar antagandet 

återfinns i Tabell 2. I den ekonomiska analysen antas att investeringsstödet för elnätsanslutna 

solceller [28] och laddningsstationer [30] beviljas vid investering i laddningsstation och solceller 

samt att överskottsenergi används i byggnaden och således minskar mängden inköpt el från 

elnätet.  

Tabell 2: Antagna ekonomiska värden. 

Parameter Antaget värde Enhet 

Installationspris för solceller [40] 40,000 SEK 

Elpris [41] 1,2 SEK/kWh 

Kalkylränta [40] 4 % 

Installation av laddningsstationer [42] 15,000 SEK/st. 

Inköp av laddningsstationer [42] 10,000 SEK/st. 

Ekonomisk livslängd [40] 30 år 

Pris på lithium-jon batteri [43] 3200  SEK/kWh 

Inköpspris polykristallin modul [44] 1800 SEK/st. 

Inköpspris monokristallin modul [44] 3500 SEK/st. 

Inköpspris tunnfilms modul [45] 940 SEK/st. 

Inköpspris växelriktare [46] 26,890 SEK/st. 

Driftkostnad solceller [40] 0,057 kr/kWh 

Investeringsstöd, solceller [28] 30 % 

Investeringsstöd, klimatklivet [30] 50 % 
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3.3 Simuleringar 

För att förstå hur solceller och elbilar interagerar och påverkar elnätet modellerades systemet 

bestående av elbil, solceller, batteri i laddningsstationen och elnät.  

3.3.1 Mjukvara 

För att beräkna elproduktionen och elförbrukning från systemet bestående av elbil, solceller, 

batteri i laddningsstationen och elnät används mjukvaran PolySun. Programmet används för att 

beräkna, bland annat, elproduktion och förbrukning, utbytet med elnätet samt simulera lagringen 

i laddningsstationens batteri på årsbasis och månadsbasis. Programmet tar även hänsyn till den 

geografiska platsen samt variationen i instrålningen över året till följd av olika solvinklar. I 

PolySun kommer överskottsenergi producerad av solcellerna först att lagras i batteriet och när 

detta är fullt exporteras el till nätet. 

3.3.2 Parameteranalys 

En parameteranalys gjordes för att ta reda på hur antalet laddningsstationer och storleken på 

batteriet påverkar solcellssystemets förmåga att förse laddningsstationen/laddningsstationerna 

med el. Batteriet i laddningsstationen varierades mellan 10 och 50 kWh med intervall om 10 kWh 

då ett genomsnittligt batteri för äldre elfordon är 16-24 kWh samt 30-40 kWh för moderna 

elfordon exklusive bilmärket Tesla som har batterier på 60-100 kWh [48]. Antalet 

laddningsstationer varierades mellan 1 och 5 och samtliga laddningsstationer antas vara 

normalladdningsstationer med 3,7 kW maximal uteffekt och samtliga brukas enligt profilen 

beskriven i avsnitt 3.2.2 och visad i Figur 11.  

3.4 Beräkningar 

3.4.1 Bearbetning av data 

Resultaten från PolySun bearbetades sedan i Excel för att få fram relevanta grafer och viktiga 

övriga indikatorer på systemet. 

Andelen solel, SF, beräknades för laddningsstationen för olika antal laddningsstationer som 

 SC

C

E
SF

E
=   (5) 

Där 
SCE  är energin som gick direkt från solcell till elbil under ett år och 

CE  den totala 

förbrukningen i laddningsstationen under ett år. I 
SCE  är en laddningsverkningsgrad på 80 % 

inräknad [2]. 

3.4.2 Ekonomiska beräkningar 

Nuvärdet 

Den ekonomiska kalkylen innefattar beräkningar av nuvärdet (NUV) för samtliga solcellstyper 

och utvalda fall med batteristorlek och antal laddningsstolpar. C anses vara differensen mellan 

totala livscykelkostnaden (eng. Total Life Cycle Cost, TLCC) för investeringen i fråga.  
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Den totala livscykelkostnaden för solceller, batteri och laddningsstationer, 1TLCC , jämförs med 

referensalternativet, investering i endast laddningsstationer,
0TLCC  och beräknas enligt 

 01
1 0

0 0(1 ) (1 )

L L

t t
i i

KK
NUV TLCC TLCC

d d= =

= − = −
+ +

    (6) 

där d är kalkylräntan, t tiden i år, L den ekonomiska livslängden samt 
1K  och 

0K  är summan av 

kostnader och intäkter för investeringen respektive referensalternativet per år. Beräkningarna är 

baserade på [49]. 

Återbetalningstid 

Återbetalningstiden (PT, eng. Payback time) har beräknats genom att beräkna tiden till NUV  är 

noll och kan beräknas genom att lösa ut PT  ur 

 01
1 0

0 0

0
(1 ) (1 )

L L

t t
i i

KK
TLCC TLCC

d d= =

= − = −
+ +

    (7) 

Där d, t, 
1K  och 0K  är samma som vid beräkningen av NUV och återbetalningstiden PT  i antal 

år. Beräkningarna är baserade på [49]. 

3.5 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys gjordes främst gällande ekonomiska parametrar vilka är de som är mest 

känsliga och viktiga vid en investering från ett företag. Vid beräkning av nuvärdet och 

återbetalningstid varierades kalkylräntan. Priser på litium-jon batterier har minskat dramatiskt 

under de senaste decennierna vilket visas i Figur 7. Då Stockholm ämnar bli fossilfritt först till 

2040 är sannolikheten att priserna sjunker ytterligare till en eventuell investering inträffar relativt 

stor och därför har en känslighetsanalys för sjunkande priser på batterier gjorts. Detta är extra 

viktigt då lagring av energi kommer spela en central roll i ett framtida energisystem baserat på 

mer oförutsägbara energikällor som sol och vindkraft. Även på elpriset gjordes en 

känslighetsanalys då det ansågs vara av stor vikt vid eventuell investering.  

    4. Resultat och diskussion 

Resultat och diskussion har delats upp i teknisk analys vilket behandlar produktion, förbrukning 

från laddningsstationen och övriga tekniska resultat samt ekonomisk analys som behandlar de 

ekonomiska aspekterna och känslighetsanalys.  

4.1 Teknisk analys 

Den totala elproduktionen från 70 m2 av tunnfilms, mono och polykristallina solceller visas i 

Tabell 3 tillsammans med ytterligare information om respektive system. Här ses att produktionen 

är relativt lika för samtliga solcellstyper men att monokristallin har en något högre produktion 

och dessa solceller bör därmed väljas om tillgänglig yta är mycket begränsad.  
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Tabell 3: Resultat från 70 m2 av olika solcellstyper. 

 Tunnfilms Polykristallin  Monokristallin 

Produktion (kWh/år) 10073 10255 12475 

Systemstorlek (kW) 9,7 10,4  14 

Antal moduler (-) 74 42 42 

Pris per modul (SEK) 940 1800 3500 

Nominell effekt per 
modul (W) 

135 255 335 

 

För att göra analysen tydligare kommer härefter i den tekniska analysen endast fallet med 

polykristallina solceller att beaktas. Detta för att inte förvirra läsaren då resultaten från solcellerna 

är tämligen lika och att beakta alla solcellstyper anses därför inte nödvändigt då diskussionerna är 

likartade för samtliga typer.  

I Sverige har solceller stor variation av produktion mellan årstiderna. I Figur 12 nedan visas den 

månadsvisa produktionen för det polykristallina solcellssystemet. Månaderna oktober, november, 

december, januari och februari har signifikant mindre elproduktion än resterande månader. 

December har minst produktion på 90 kWh vilket är en massiv skillnad från juni som har störst 

produktion på 1435 kWh. Den ojämna elproduktionen under året leder till en ojämn belastning 

på elnätet över året vilket visas i Figur 13 En ökad belastning på elnätet till följd av lägre 

produktion under vintermånaderna speglar ett större, inneboende problem med solceller, 

nämligen att produktionen är som lägst när behovet är som störst och även om förbrukningen 

från elbilarna är relativt konstant över året så är Sveriges elförbrukning i stort högre under 

vinterhalvåret [51]. Detta kan bli ett större problem i längden om många solcellsanläggningar 

installeras och skillnaden i efterfrågan på el mellan sommarhalvår och vinterhalvår blir stor, vilket 

också diskuteras i [50].  

  

 

Figur 12: Årlig solelsproduktion för polykristallina systemet. 
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Figur 13: Månadsvis energi tagen från elnätet för fallet då inget batteri är installerat samt för fallet då ett batteri på 10kWh är 

installerat i laddningsstationen. 

I Figur 13 visas elförbrukningen från nätet påverkas av ett 10 kWh batteri och i Figur 14 visas 

den användbara energin till laddningsstationerna från batteriet per månad. Figur 14 visar att 

batteriet har en nära obefintlig effekt på belastningen av elnätet under månaderna med låg 

elproduktion. Detta då månaderna med låg elproduktion inte klarar ladda upp batteriet då all 

producerad el går till behovet för laddningsstationerna. Detta innebär i praktiken att batteriet inte 

kommer att användas under större delen av året vilket inte är optimalt användande av resurser. 

Motsvarande har batteriet störst effekt de månaderna med hög elproduktion (Mars-September) 

där batteriet förser laddningsstationerna med ett medelvärde på 121 kWh/månad. En annan 

aspekt som noterades vid simuleringen i PolySun var att verkningsgraden är relativt låg och 

endast runt 70 % av den energi som laddar batteriet kan fås ut när batteriet laddas ur. Detta är en 

möjlig felkälla då enligt [52] är en vanlig verkningsgrad på laddning runt 87 %. Med en 

batteristorlek på 10 kWh innebär detta att solcellssystemet inte klarar att använda batteriets 

kapacitet på ett optimalt sätt även de månader med hög produktion på grund av förluster i upp 

och urladdning. Om en betydande mängd el i framtiden kommer produceras av solceller är en 

naturlig följande frågeställning huruvida elnätet kan hantera att mycket överskottsenergi kommer 

produceras på dagen. 

 

 

Figur 14: Urladdad energi från ett 10 kWh batteri. 
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Resultat från parameteranalysen 

I detta avsnitt redovisas resultaten från parameteranalysen.  

Andelen av laddningsstationens årliga energianvändning som kommer direkt från solpanelerna 

varierades mot olika batteristorlekar samt antal laddningsstationer. Beräkningarna utfördes på 

årsbasis enligt Ekvation (5). Givetvis varierar andelen kraftigt över året beroende på vilken 

momentan produktion som finns tillgänglig. I Figur 15 visas andelen solel på årsbasis som 

funktion av batteristorlek och antal laddningsstationer för polykristallin solcell och liknande 

grafer för monokristallin och tunnfilmssolcell återfinns i Bilaga B.  

Andelen solel varierar kraftigt med antalet laddningsstationer och därför kan det vara svårt att 

garantera en viss andel solel. Ett sätt att höja andelen solel är att installera ett batteri i 

laddningsstationen och i Figur 15 noteras en klar förbättring från 56 % till 67 % (exemplet 2 

stationer) när batteriet ökas från 0 till 10 kWh för att därefter bara marginellt öka till 74 % när 

batteriet ökats till 50 kWh. Slutsatsen som dras av detta är att ju fler batterier som tillförs ett 

existerande system desto mindre fås ut per batteri.  

Det noterades också att laddningsstationerna aldrig kunde förses med el enbart från solsystemet 

och var tvunget att köpa in el från elnätet. Detta beror på den låga produktionen under 

vinterhalvåret (se Figur 12) och det kan därför konstateras att laddning av elbilar i detta fall alltid 

är beroende av tillförsel av el från nätet. 

 

Figur 15: Andel el i laddningsstationen från solen, årsbasis. 

 

4.1.1 Jämförelse med verklig produktion 

För att sätta erhållet resultat i perspektiv gjordes en jämförelse med den befintliga anläggningen 

på Konstfack vid Telefonplan. Dessa solceller är av kiseltyp och antas ha liknande egenskaper 

som den undersökta polykristallina modulen. För att jämföra den 201 kW installerade 

solcellsanläggningen på konstfack med erhållna resultat användes de båda anläggningarnas 

specifika produktion beräknade enligt Ekvation (2). Endast data från oktober 2017 fram till mars 

2018 kunde inhämtas från produktionen och dessa data återfinns i Bilaga C. Den specifika 

produktionen från konstfacks solcellspark under denna period visas samt motsvarande siffror för 
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det polykristallina fallet visas i Figur 16. Det är uppenbart att modellen i detta fall grovt 

överskattade produktionen och under exempelvis oktober hade modellen ett resultat på 43 

kWh/kWp medan det verkliga utfallet från Konstfacks solceller endast var 20 kWh/kWp. Detta 

kan givetvis bero på ett ovanligt dåligt resultat från de empiriska resultaten p.g.a. exempelvis mer 

moln eller skuggning än ett vanligt genomsnittligt år eller att solpotentialen kan varierar stort 

mellan olika platser inom samma område. En annan anledning kan vara att konstfacks 

solcellspark har en annan lutning än referenssystemet. Detta ger en tydlig indikation på att 

modellen måste användas på ett kritiskt sätt. 

 

  

Figur 16: Jämförelse mellan empiriska och modellerade resultat. 

 

4.2 Ekonomi 

Med utgångspunkt från resultaten i Figur 15 gjordes en ekonomisk analys på fallet då batteriet var 

på antingen 0 kWh eller 10 kWh. Anledningen är att ett större batteri bara marginellt ökar 

andelen solel. I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas nuvärde och återbetalningstid för respektive 

solcellstyp och om batteriet är på 0 eller 10 kWh. Nuvärdet och återbetalningstiden ändrades 

mycket marginellt då antalet laddningsstationer varierades och därför redovisas endast fallet med 

tre laddningsstationer. Kalkylräntan valdes till 4 % enligt rekommendationer från 

energimyndigheten [53]. Samtliga beräkningar är baserade på de ekonomiska antaganden 

redovisade i Tabell 2 och avsnitt 3.2.3. Investeringsstöd till solceller och laddningsstationer har 

antagits vara beviljade vid de ekonomiska beräkningarna. 

Nuvärdet är alltid lägre med batteri och det är därför, ekonomiskt sett med detta system aldrig 

bättre att investera i ett batteri i laddningsstationen vilket visas i Tabell 4. I [54] analyseras 

möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i ett flerbostadshus med solceller och även i 

detta fall blir resultatet att med nuvarande pris på batterier och elektricitet är det mer ekonomiskt 

att sälja överskottsel till nätet än att lagra det i batteriet för ökad egenanvändning. Batteriet står i 

dagsläget för en relativt stor andel av systemkostnaden, och som kan ses i Figur 17 varierar den 

mellan 14 och 19 % beroende på modultyp. I Figur 17 är installationskostnad för 

laddningsstationer och solceller samt subventioner på dessa inkluderade. 
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Om kostnaden på 32200 SEK för batteriet istället skulle läggas på investering i fler paneler skulle, 

i det polykristallina fallet, 17 extra moduler kunna införskaffas vilket motsvarar en ökning med ca 

40 % i systemstorlek vilket skulle öka produktionen markant. Nuvärdet är dock positivt för ett 

system med batteri och om det är en prioritet att minska el från elnätet kan en investering i ett 

batteri ske utan förlust gällandes hela systemet. 

   

Tabell 4: Nuvärde och investeringskostnad i SEK för systemet med solceller och laddningsstation med och utan batteri. 

Solcellstyp Nuvärde 
med batteri 

Nuvärde 
utan batteri 

Investeringskostnad 
med batteri 

Investeringskostnad 
utan batteri 

Tunnfilm 72,000  109,000  164,000 132,000 

Polykristallin 74,000  110,000  170,000 137,000 

Monokristallin 69,000  103,000  220,000 187,000 

 

Tabell 5: Återbetalningstid i år för systemet med solceller och laddningsstation med och utan batteri. 

Solcellstyp  Återbetalningstid med batteri Återbetalningstid utan batteri 

Tunnfilm 15 år 10 år 

Polykristallin 15 år 10 år  

Monokristallin 18 år 14 år 
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Figur 17: Kostnadsfördelning för ett system med 10 kWh batteri för undersökta moduler. Gult, rött och blått representerar 

solceller och laddningsstationer med installationskostnad respektive batterikostnad. 
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Subventioner och investeringsstöd 

Tabell 4 och Tabell 5 visar nuvärde och återbetalningstid då investeringsstöd för solceller har 

beviljats. Nuvärdet med och utan investeringsstödet för laddningsstationerna kommer inte att 

göra någon skillnad på återbetalningstiden då referensscenariot alltid är ett scenario med en 

investering i laddningsstationer. I Figur 18 visas återbetalningstiden för ett system med tre 

laddningsstationer med batteri i fallet med och utan investeringsstöd för polykristallina solceller. 

Subventionerna för solcellerna gör i detta fall att nuvärdet ökas från 66,200 kr till 107,000 kr samt 

att återbetalningstiden minskas från 16 år till ca 10,5 år. Det väcker dock frågan om huruvida 

solcellsstödet behöver finnas kvar eller inte då nuvärdet, åtminstone i detta fall, är positivt.   

Ett perspektiv som bör beaktas vid investering är hur elbilarna som ska använda stationen 
införskaffas. I denna rapport antas elbilar finnas till hands och antingen på förhand införskaffats 
av antingen företaget eller privatpersonen. Om dessa kostnader skulle beaktas vid denna typ av 
investering kan livsscykelkostnad och total investeringskostnad komma att påverkas.  

 

 

Figur 18: Årsvis nuvärde för utvalt system med och utan subventioner för solceller. 
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        4.2.1 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys utfördes på kalkylräntan då det är en stor osäkerhetsfaktor särskilt vid 

investeringar med lång återbetalningstid och livslängd. Fallet med polykristallin solcell, 

batteristorlek på 0 kWh i laddningsstationen, tre laddningsstationer valdes som representativt fall 

och i Figur 19 ses återbetalningstid och nuvärde från år 1 t.o.m. år 30 och intressant att notera är 

att NUV efter 30 år alltid är positivt även vid den högsta kalkylräntan på 10 % vilken har en 

återbetalningstid på ca 16 år vilket är relativt kort med tanke på att systemets livslängd antas vara 

30 år [53]. Detta gör att investeringar i solceller till laddningsstationer med den antagna 

laddningsprofilen kan ses som en bra investering med relativt god säkerhet också även om 

systemets livslängd skulle vara kortare än beräknat eller om ett högre avkastningskrav är satt. 

 

 

Figur 19: Känslighetsanalys på kalkylräntan. 

Litium-jon batteriets marknadspris är en osäkerhetsfaktor som behöver beaktas då det under de 

senaste decennierna har sjunkit dramatiskt och förutspås fortsätta sjunka [26]. Då batteriets värde 

i detta system kraftigt beror på elpriset och marknadspriset för själva batteriet har en 

känslighetsanalys på elpris och marknadspriset på litium-jon batterier gjorts för att se om det i 

framtiden kan bli ekonomiskt fördelaktigt att investera i ett batteri. För denna analys valdes fallet 

med polykristallina solceller och 3 laddningsstationer samt ett batteri på 10 kWh. Priset på litium-

jon batterier förutspås sjunka till under 100 $/kWh [26] till år 2030 och då investeringar av 

solceller och batterier lär diskuteras även till dess och som kan ses i Figur 20 minskar 

återbetalningstiden till runt 11 år för ett system med ett 10 kWh batteri vilket är ungefär samma 

återbetalningstid som för ett system utan batteri enligt Tabell 5 vilket kan ses som ett tecken på 

att investering i batterier eventuellt kommer vara lönsamt i framtiden.  
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Figur 20: Känslighetsanalys på batteripris. 

En annan faktor som påverkar lönsamheten för batterier men även också solceller är elpriset. I 

Figur 21 visas en känslighetsanalys på elpriset med batteri och i Figur 22 en känslighetsanalys på 

elpriset utan batteri och här kan ses att återbetalningstid och nuvärde är kraftigt beroende på 

elpris och med en ökning från dagens ca 1 kr/kWh till 2 kr/kWh, kommer återbetalningstiden 

för systemet med batteri att minska från ca 19 år till ca 8 år och nuvärdet öka från 41,000 kr till ca 

218,000 kr. För systemet utan batteri minskar återbetalningstiden från 10 till ca 6 år och nuvärdet 

ökar från 72,000 till 249,000 SEK.  Dessa elpriser är inte alls är ovanligt i exempelvis övriga 

Europa och i Tyskland är priset 0,31 Euro/kWh vilket motsvarar ca 2,8 kr/kWh [55]. Det kan 

således utläsas att solcellernas lönsamhet i detta fall är starkt beroende av elpriset och även 

batteriet kommer bli mer lönsamt om priset på el höjs. Om batteri installeras är systemet mer 

känsligt för ändringar i elpriset. Om priset på el sjunker till 0,8 kr/kWh har systemet med batteri 

en återbetalningstid på 28 år och motsvarande för systemet utan batteri är 18 år och om det 

sjunker till 0,5 kr/kWh är affären inte lönsam längre för något av systemen. Det som också bör 

beaktas är att antagen förbrukningsprofil är mycket fördelaktig för användandet av solceller och 

det är möjligen därför som ett högt nuvärde och låg återbetalningstid erhålls. Det är möjligt att 

användandet av en annan förbrukningsprofil med exempelvis en högre förbrukning på 

eftermiddag och kväll skulle ge ett lägre nuvärde och högre återbetalningstid då mindre solel 

direkt kunde användas i laddningsstationerna. 
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Figur 21: Känslighetsanalys på elpris med batteri i laddningsstationen.. 

 

Figur 22: Känslighetsanalys på elpris utan batteri i laddningsstationen. 

. 
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    5. Slutsatser och framtida arbete 

5.1 Slutsatser 

Denna studie har undersökt möjligheten att kombinera elbilar, solceller och stationär lagring av 

energi med ett batteri.  

Att installera ett batteri i laddningsstationen höjer egenförbrukningen till en viss grad och detta 

rekommenderas om höjd egenförbrukning är en prioritering men en investering i endast solceller 

har en återbetalningstid på långt under halva systemets livslängd oberoende av solcellstyp anses 

detta vara en lönsam investering. Även om elpriset mot förmodan skulle sjunka något i framtiden 

kommer affären fortfarande vara lönsam.  Dock är batterier i dagsläget alltid ett sämre alternativ, 

ekonomiskt sett, än att endast investera i solceller. Detta kan komma att ändras i framtiden om 

elpriset stiger eller priset på litium-jon batterier sjunker tillräckligt. 

Modell och verklighet kan skilja sig mycket och samtliga resultat bör användas med tillförsikt då 

modeller aldrig exakt kan representera verkligheten. 

Den solcell som ekonomiskt sett är bäst är i dagsläget den polykristallina och därför är också den 

att rekommendera. Monokristallina solceller är att rekommendera om hög prestanda är en 

absolut nödvändighet på grund av exempelvis platsbrist då dessa ger mest produktion per yta. 

Studien visar att det finns mycket god potential för att kombinera solceller och elbilsladdare och 

att det möjligen därför borde prioriteras mer och information borde spridas för att öka intresset 

och medvetenheten.  

Det är svårt att dra generella slutsatser med mycket hög säkerhet för andra system om 

laddningsprofilen skiljer sig markant från den studerade men det ger en indikation på att detta 

möjligtvis är en framkomlig väg för att få transportsektorn i Stockholm och Sverige fossilfri.  

      5.2 Framtida arbete 

Då detta projekt endast undersökt ett mycket förenklat laddningsmönster som är mycket 

anpassat till den situation som kan tänkas förekomma på ett företag som förser sina anställda 

med el till bilen bör andra laddningsmönster undersökas. Behovet av publika laddningsplatser 

kommer öka i takt med att antalet elbilar ökas till följd av en elektrifiering av transportsektorn. 

En motsvarande undersökning på denna typ av laddningsprofil skulle ge perspektiv på denna 

rapport och relevanta jämförelser skulle kunna göras. Även variation av systemstorleken skulle 

med fördel kunna undersökas för att eventuellt hitta ett optimum av batteristorlek med högre 

säkerhet.  

I denna studie har batteriets effekt på andelen solel i laddningsstationerna samt dess avlastaning 

av elnätet. Batteriets beteende på dessa värden kan fortsättas med en laddningsprofil där elbilarna 

laddas under kvällen för att analysera om batteriet är effektivare för denna typ av laddningsprofil.  

Det som inte har undersökts här är hur installationen i praktiken skulle ske och detta kan utgöra 

skälen till varför inte fler solcellsladdare faktiskt har installerats med exempelvis juridiska eller 

fysiska hinder. Före en eventuell investering bör gällande lagar och policys för installation 

undersökas och, eventuella, med detta förknippade kostnader. Om ett företag ska investera i detta 

bör även de anställdas tillgång till elfordon undersökas för att se i hur stor utsträckning 

laddningsstationen skulle användas. Till detta skulle också en affärsmodell där också kostnaden 
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för elfordon integreras kunna utvecklas då dessa i nuläget är relativt ovanliga bland 

privatpersoner. 

En svaghet i denna rapport är de antagna kostnaderna för installation av laddningsstationer och 

solceller samt inköp av dessa komponenter. Vid en eventuell investering behövs en mer 

avancerad ekonomisk analys där olika företag kontaktas för ett specifikt kostnadsförslag. 

Solceller har låga utsläpp gentemot andra energikällor och en positiv energibalans med en 

återbetalningstid runt 3-5 år för kiselsolceller som kräver störst energi att tillverka av de 

kommersiella solcellerna [17]. Återvinningen av elbilens batteri sker till största delen av 

förbränning med undantaget för nickel och kobolt. Teknologin finns där för en bättre återvinning 

av batteriets komponenter men ekonomiska incitament att applicera dessa existerar ej på grund 

av bland annat små volymer på grund av elbilarnas korta tid på marknaden. Nickel och kobolt är 

sällsynta metaller, vilket kan bli en flaskhals vid ökad tillväxt av eldrivna fordon [56]. Nya lagar 

behöver implementeras för att ta tillvara på batteriets komponenter. Ekonomiska incitament 

kommer också att öka när elbilarna som är på marknaden idag behöver återvinna deras batterier.  
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Bilaga A - Datablad på solceller 

Datablad för tunnfilmsmodulen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Datablad för den använda polykristallina modulen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Datablad för den använda monokristallina modulen. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga B - Grafer med andel solel 

I denna bilaga redovisas grafer för andelen solel vid olika batteristorlekar och antal 

laddningsstationer för tunnfilmssolceller och monokristallina moduler. 

 

 

 

 

 



 
 

  

Bilaga C - Data från solcellsanläggningen på Konstfack 

I denna bilaga återfinns data från den nuvarande solcellsanläggningen på Konstfack vid 

Telefonplan. Byggnaden och solcellsanläggningen ägs av Vasakronan AB som också har 

tillhandahållit informationen. Samtliga data hämtades under April 2018 med kontaktperson 

Simon Ottosson. 

Anläggningens storlek: 200,6 kW 

Förväntad årlig produktion: 182,000 kWh 

Den faktiska produktionen mellan Oktober 2017 och Mars 2018 visas i tabellen nedan. 

 

Produktion (kWh) Månad 

3 899,66 Oktober 2017 

824,46 November 2017 

230,945 December 2017 

391 Januari 2018 

2 555 Februari 2018 

9 048 Mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


