
           
            

 

 

 

 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 

tel 090-16 00 00  

e-post umea.energi@umeaenergi.se 

umeaenergi.se 

Med finansiering från: 

 

PM Förlängt nyttjande av elbussbatterier  

En sammanfattning av examensarbetet Förlängt nyttjande av elbussbatterier av 

Rikard Lindahl, Högskoleingenjör i Elkraftteknik  

Dagens moderna samhälle förlitar sig på snabba och effektiva transporter av varor och människor. I 

och med att miljökonsekvenserna från förbränningsmotorer blivit allt mer påtagliga och 

uppmärksammade har fordonsbranschen följaktligen börjat producera elektriska alternativ. I dessa 

fordon lagras energin i batterier. Dock är batterierna fortfarande relativt dyra med avseende på deras 

lagringskapacitet, vilket gör genomslaget av fler elektriska fordon på våra vägar långsam. Generellt 

sett kan batterierna brukas i fordon till dess att deras kapacitet reducerats till 80 % av det ursprungliga 

värdet. När det sker behöver batterierna traditionellt återvinnas eller placeras på deponi. Om 

batterierna istället skulle kunna användas i andra applikationer än fordon efter den första 

kapacitetsdegradationen skulle de få en utökad livslängd, vilket ökar batteriernas värde och underlättar 

övergången till en fossilfri fordonsflotta.  

Under 2019 elektrifieras Umeå kollektivtrafiks tre största linjer i syfte att skynda på omställningen 

mot hållbara transporter. Sammantaget innebär det att 69% av kollektivtrafiksresandet i Umeå tätort 

övergår till eldrift vilket även innebär en markant utökning av antalet elektriskt drivna bussar. 

Batterierna i dessa bussar kommer efter ett antal år ha tappat så pass mycket av din ursprungliga 

kapacitet att de inte längre är passande att användas i bussarna. Därför har detta arbete undersökt 

huruvida det finns applikationer i elnätet där uttjänta bussbatterier kan användas på ett effektivt sätt 

och vilken kostnad det skulle innebära. Arbetet är ett delresultat i arbetspaketet Elektrifiering i ett 

stadsbyggnadsperspektiv vilket är en del av projektet Framtidens resor och transporter som är 

delfinansierat av Vinnova och utförs i samarbete med Umeå Kommun.  

Batterityperna som undersöks är endast de som används i bussarna som går i lokaltrafiken i Umeå, 

levererade av Hybricon och VDL. Applikationerna som presenteras avgränsas till de som kan vara till 

nytta för Umeå Energi, vilka antas vara aktuella även för andra elnätsägare i Sverige. Arbetet tar inte i 

beaktande att det finns lagar som för närvarande inte tillåter elnätsägare att äga elproduktion eller 

energi-lager annat än för att täcka förlusterna i det egna nätet. 

Åldring av batterier  

Batteriåldring är ett begrepp som handlar om kapacitets- och effektdegradation i batterier (State of 

Health, SoH), vilket inte är strikt knutet till tidens gång. För elfordon definieras generellt batteriet som 

förbrukat när det klarar av att hålla 80 % av originalkapaciteten. Det finns två typer av åldring av 

batterier, cykelåldring och kalenderåldring. Cykelåldringen sker när batterierna används, allt eftersom 

energi passerar genom batteriet förändras materialen och deras egenskaper. Kalenderåldringen sker när 

batteriet fysiskt blir äldre, oavsett om det används eller inte. 

För att kvantifiera ett batteris effektuttags påverkan på åldringen används ett så kallat C-förhållande. 

Det betyder att om ett 10 Ah-batteri laddas ur med 10 A är C-förhållandet 1C och batteriet är tömt på 1 

timme. C-förhållandet är således baserat på batteriets kapacitet och laddningsströmmen. Desto mer C-

förhållandet avviker från dess nominella värde, vilket varierar för olika batterier, desto snabbare sker 

degradationen i batteriet. 
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Utöver C-förhållandet spelar urladdningsdjupet en stor roll. Urladdningsdjupet (Depth of Discharge, 

DoD) är ett mått på hur många procent av kapaciteten som laddas i och ur varje cykel. Även 

arbetstemperaturen påverkar hur snabbt batteriet degraderar varje cykel. 

För att cykelåldringen ska kunna jämföras korrekt mäts antalet Full Equivalent Cycles (FEC), vilket 

motsvarar 100 % av kapaciteten, oavsett om det är 10 gånger med 10 % urladdning eller 2 gånger med 

50 %. Modeller för hur batteriernas cykeldegradering sker skiljer sig åt. Alla modellerna bygger på 

uppmätt data, men beroende på batteriets komposition och kemi uppvisar de olika beteenden, se 

exempel i figuren nedan. 

 

Applikationsområden  

Inom arbetet undersöktes fyra möjliga applikationer för ett batterilager av uttjänta bussbatterier, dessa 

var UPS till mobilmaster, kortslutningsförstärkning, förflyttning av vindkraftsproduktion samt 

förhindra spänningshöjningar vid solcellsinstallationer i landsbygdsnät.  

UPS1 till mobilmaster  

Enligt Post- och telestyrelsen måste mobilmaster utanför tätort och i tätorter med mindre än 8 000 

invånare ha reservkraftaggregat med en kapacitet på 4 timmar och i tätorter med fler än 8 000 invånare 

är kravet på minst 1 timme. Detta för att mobilkommunikation räknas som en samhällsviktig funktion 

som måste fungera även vid spänningsbortfall.  

Kortslutningsförstärkning  

Det finns delar av Umeå Energis landsbygdsnät som består av långa sträckor lågspänningsnät. En 

lågspänningsnätskabel kan vara dimensionerad för att klara av effektöverföringen till kunden men om 

den har en liten tvärsnittsarea blir impedansen per meter hög och med för långa kablar blir då 

                                                      
1 UPS står för uninterruptible power supply 
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förimpedansen hos kunden hög. Konsekvensen av en för hög förimpedans blir att 

kortslutningsströmmen blir för låg för att klara utlösningskravet.  

För att säkerställa frånkoppling inom 400 ms med en 25 A huvudsäkring måste jordslutningsströmmen 

uppgå till knappt 200 A. För att ha marginal kommer det i den här rapporten räknas på att 200 A krävs 

för tillräckligt snabb frånkoppling. När det handlar om korta tidsförlopp, som några hundra 

millisekunder i det här fallet, är endast effekten ut ur batterilagret av intresse. Hur mycket energi som 

finns i lagret är irrelevant. 

Förflyttning av vindkraftsproduktion  

Eftersom vinden blåser oberoende av hur vi människor förbrukar el går det inte att få vindkraftverk att 

producera som mest när behovet är som störst. En konsekvens av att behovet är stort på elmarknaden 

blir att elpriset ökar då många vill köpa. Därför antogs det att en ekonomisk fördel skulle vara att lagra 

energi från vindkraft som producerades när priset är lågt och sen sälja den när priset är högt. För detta 

analyserades priser på spotmarknaden under januari 2019, då vintermånaderna generellt genererar 

mest energi, och juli 2018, då sommarmånaderna generellt genererar minst energi. Prisvariationerna 

mellan högst och lägst pris under varje dag för januari 2019 presenteras i figuren nedan. Priserna är i 

SEK/MWh. 

 

Prisskillnadssnittet för januari 2019 låg på 188 SEK och för juli 2018 låg på 115 SEK. Snittet för de 

båda månaderna var 151 SEK. 

Förhindra spänningshöjningar vid solcellsinstallationer i landsbygdsnät  

Eftersom förimpedansen vid en anslutningspunkt begränsar hur mycket solenergi som kan produceras 

vid den noden vid låg last föreslås batterilager som ett sätt att tillåta större mängder solel hos kunder 

på landsbygdsnätet med hög förimpedans. I den här rapporten har en modell tagits fram för att tillåta 
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att hela solcellsanläggningarna vid varje punkt ska kunna utnyttjas för upp till 2 gånger tillåten 

kapacitet under de sämsta förutsättningarna. 

Resultat 

Resultaten visar att mängden cykler ett batteri klarar ner till en viss kapacitetsnivå beror kraftigt på 

arbetstemperatur, urladdningsdjup, C-förhållande och batterityp. Hybricons batterier av LTO-typ 

uppskattas klara som mest 11 459 cykler vid 10 % urladdningsdjup och 2 490 cykler vid 50 % 

urladdningsdjup. 

De användningsområden där batterilager förväntas kunna användas effektivt är som 

kortslutningsförstärkning och begränsning av spänningshöjningar hos kunder med hög förimpedans i 

landsbygdsnät samt som UPS:er till telekommunikation.  

Kostnader för dessa applikationer uppskattas mellan ca 1700 kr/kWh och 7600 kr/kWh beroende på 

konstruktion och andrahandspris på batterierna. Det ekonomiska värdet för endast ett batteri bedöms 

vara marknadsvärdet på den energimängd det kan lagra under sitt liv. Då den mängden varierar 

beroende på flera faktorer är även värdet varierande och måste bedömas i varje enskilt fall. I denna 

rapport blir dock energimedelvärdet för 10, 30 och 50 % DoD i referensbatterierna med Hybricon-

kapacitet 6 476 kWh med en standardavvikelse på 3 827 kWh. 

Slutsatsen är att det finns förutsättningar som gör det möjligt att effektivt och ekonomiskt fördelaktigt 

använda uttjänta bussbatterier i elnätet. Batterilagrena kan ge nytta p.g.a. sin karakteristik och trots att 

de redan har en kapacitetsförlust. Dock är typ av batterier och utformning av styrsystem avgörande för 

hur de bäst nyttjas, vilket också påverkar den ekonomiska delen. Det finns fler användningsområden 

för batterierna än de som presenterats här och ytterligare fler kan upptäckas i framtiden. Allt detta talar 

för att det kommer att finnas ekonomiska och miljömässiga incitament att använda uttjänta 

elbussbatterier i elnätet.  

Förslag till fortsatt arbete  

• För att kunna säkert värdera batterierna och prognosticera deras åldring behöver främst 

detaljerade studier göras efter att kapaciteten gått under 80 % då inga sådana finns för 

tillfället. Om en knä-effekt skulle visa sig uppträda vid ett skede efter 20 % degradering är det 

kritiskt för värdet av batterierna.  

• Aktuella kostnader för kraftelektronik och styrning på den svenska marknaden behöver 

sammanställas för att kunna ge säkerställda priser.  

• Möjligheten för fysisk anslutning av batterilager behöver undersökas och var dessa bör ske 

samt åtkomst för service och underhåll av anläggningarna bör beaktas. 
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