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ABSTRACT  

 

 

 

Using the energy of the sun to power our vehicles has always been a wish, With today's 

technology this is possible. In order to charge an electric car with sun power you need solar 

cells, inverters and charging place. In addition to this, some type of energy storage can be 

useful, this because it helps getting a larger proportion of self-employed sun power, for 

example. Lithium-ion battery. With this technology, anyone who invests in an above-

mentioned solar cell plant can reducing the electricity they buying. This also benefits the 

electric grid by reducing the load, and this will become increasingly important in the future as 

more and more people are choosing to drive electric cars which will increase the load on the 

grid. 

 

The purpose is to gain knowledge of current research and development work in the field of 

charging of vehicles with solar energy technology. To investigate the technology's 

possibilities and limitations in society with a focus on increasing the use of renewable energy. 

Earn knowledge in how the technology should be dimensioned and designed to achieve 

optimum performance while being sustainable and safe. The solar plant should have the 

capacity to charge 30 electric vehicles per day and be able to charge 10 vehicles with fast 

charging and 20 vehicles with normal charge. Development of an Excell sheet in order to be 

able to simulate different operating conditions. 

 

The results show that a solar plant that can charge 30 electric vehicles per day and be able to 

accumulate electricity for charging 30 vehicles requires a large surface area for the solar cells 

(approx. 2,780 m2). The installed power is around 444.8 kWp. For the accumulation, a large 

lithium ion battery of 1,800 kWh is required, with a weight of about 12 tons. In addition, 

inverters are required to convert the solar DC to AC. It also requires a place for charging 

posts. The connection on the charging posts should be of type-2 because it’s the most 

common and standard in Europe. Building a solar plant like this would cost about 12.5 

million SEK (excluding cables and labor costs). 

 

 

 

 

Keywords: Solarcells, Electric vehicles, Lithiumion-batteries, Accumulation, Charging 

post, Charging station. 
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SAMMANFATTNING  

 

 

 

Att använda solens energi för att driva våra fordon har länge varit någonting som 

eftersträvats, med dagens teknik är detta fullt möjligt. För att kunna ladda en elbil med solel 

behöva solceller, växelriktare och laddstolpe. Utöver detta så kan någon typ av energi lager 

vara bra att komplettera anläggningen med för att få en större andel egenanvänd solel, tex. 

Litiumjon-batteri. Med denna teknik så kan den som investerar i en ovanstående 

solcellsanläggning undvika att köpa el eller i alla fall minska den andel el som köps av 

elbolag. Dessutom så minskas belastningen på elnätet med denna teknik, detta är bra och 

kommer att bli allt viktigare i framtiden då fler och fler väljer att köra elbilar vilket kommer 

öka belastningen på nätet. 

 

Syftet är att få fördjupade kunskaper och kännedom om aktuell forskning och 

utvecklingsarbete inom området laddning av fordon med solenergi-teknik. Att undersöka 

teknikens möjligheter och begränsningar i samhället med fokus på att öka användningen av 

förnybar energi. Få vetskap om hur tekniken ska dimensioneras och utformas för att erhålla 

optimal prestanda och samtidigt vara hållbar och säker. Tekniken som skall dimensioneras 

ska ha kapacitet att ladda 30 st elfordon per dag samt kunna ladda 10 fordon med 

snabbladdning och 20 fordon med normalladdning. Utveckling av ett Excell-ark för att kunna 

simulera olika driftförhållanden och utefter det kunna dra slutsatser om dimensioneringen av 

ackumulator samt solceller. 

 

Resultaten visar att en anläggning som ska kunna ladda 30 elfordon per dag samt kunna 

ackumulera el för laddning av lika många fordon kräver en stor yta för solcellerna (ca 2 780 

m2). Den installerade effekt blir således runt 444,8 kWp. För ackumuleringen krävs ett stort 

litiumjon-batteri på 1 800 kWh, med en vikt omkring 12 ton. Ytterligare så krävs det 

växelriktare för att omvandla solens DC till AC. Det krävs också en plats för 

laddstolpar/laddstationer. Anslutningskontakten på laddstolparna bör vara av Typ-2 då den är 

vanligast samt standard i Europa. Att bygga upp anläggning en som denna skulle landa på ca 

12,5 miljoner kr (exklusive kablar och arbetskostnader). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Solcellsanläggning, Solceller, Elfordon, Litiumjon-batterier, Ackumulering, 
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1 INLEDNING 

”Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i 

Sverige och i övriga världen. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av 

växthuseffekten vilket gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. 

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter 

svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.” 

(Naturvårdsverket, 2019.) 

 

Av ovanstående framgår att det är av största vikt att öka andelen förnyelsebarenergi för att 

slutligen exkludera fossila energikällor. Ett problem med många av de förnybara 

energikällorna är att tillgången på energin varierar mycket beroende av tid på dygnet och 

årstid. T.ex. solenergi, där ofta behovet av energi är som lägst när tillgången är som störst, 

vilket kräver tekniska lösningar för att kunna överbrygga skillnaden mellan tillgång och 

efterfrågan. Den typ av lösningar som krävs är någon form av ackumulator som tillåter 

energin att användas vid ett senare skede, samtidigt som energiförluster bör minimeras.  

För att denna teknik ska kunna bidra till att komma ifrån användning av fossila energikällor 

krävs sannolikt att den är enkel att använda, tillförlitlig, driftsäker och har ett 

konkurrenskraftigt pris. Först då kan man förvänta sig att en större andel av befolkningen 

kommer att efterfråga denna typ av lösningar, vilket i sin tur skulle minska den fossila 

energiandelen betydande.  

Vanligt förekommande sätt att lagra förnybar energi är i from av vattenmagasin, vätgas och 

batterier, varav de två senaste kommer att behandlas i denna rapport.  

 

Enligt Alla tjänstebilar på Nyteknik så kommer försäljningen av elbilar att tredubblas till år 

2020. (Nyteknik, 2019.) Om detta ska kunna vara möjligt så kväver en omställning av antalet 

tillgängliga laddplatser. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Antalet laddbara bilar har mer än fördubblats senaste året och förväntas öka ytterligare med 

55% till och med slutet av 2019(Elbilsstatistik, 2019). En bidragande orsak till detta kan antas 

vara Bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli 2018(Transportstyrelsen, 2019). Bonus 

mauls-systemet ger en köpare 25% ”rabatt” på en nyköpt elbil, dock max 60 000:-. Om det är 

en hybrid minskar bonusen med 833:- per gram i koldioxidvärdet. (Se bilaga 1 för 

jämförelsevärden.) 

En anledning till varför en del bilister tvekar i frågan om att investera i en eldriven bil är för 

att infrastrukturen inte är tillräckligt utvecklad(Nyteknik, 2017). Faktum är att i Sverige finns 

det bara 0,1 laddstolpar per elbil och laddplatserna är ojämnt fördelade över landet 

(Elbilsstatistik, 2019). Visserligen går det att hävda att även antalet elbilar skiljer sig i landet 
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med en större andel i storstäderna. Hur fördelaktigt det är med elbil skiljer sig åt beroende på 

var man bor rent geografiskt, vad man har för körvanor samt eventuella bristande tillgång på 

kollektivtrafik.  

 

Äger man sin egen bostad så är det möjligt att själv besluta huruvida man vill investera i en 

egen laddplats. Enligt regeringens vårändringsbudget 2019 är 750 miljoner kronor avsatta för 

Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. På naturvårdsverkets hemsida kan man läsa om 

Ladda-hemma stödet till privatpersoner:  

” Hur anslaget ska fördelas på de olika delarna vet vi inte i nuläget. Vi avvaktar ett 

förtydligande från regeringen kring detta. 

Vi vet heller inte om förutsättningarna för ansökan kommer att förändras eller om 

förordning (2017:1318) kommer att vara oförändrad.” 

 
 
 

Att som privatperson investera i en laddplats hemma är inget alternativ om man bor i ett 

bostadsområde med hyresfastigheter då dessa beslut måste fattas av fastighetsägaren. Men 

med hjälp av Klimatklivet så kan bostadsrättföreningar söka ekonomiskt stöd för att investera 

i laddplatser under förutsättning att regeringen fattar beslut i frågan(Naturvårdsverket, 2019). 

Se nedan:  

 

”Ansökan till Klimatklivet är stängd. Just nu finns inga fler planerade 

ansökningsomgångar. Om riksdagen beslutar i enlighet med vårbudgeten i juni så 

kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet.” 

 

 

Det här examensarbetet kommer att utföras i samarbete med ELE Engineering, som är ett 

företag vilka erbjuder sina kunder kompletta paketlösningar inom energi och elkraft.  

I projektet kommer val av tekniskt utförande för att optimera laddningen och minimera risker 

för överhettning och brand beräknas, samt även dimensionering av en komplett 

solenergianläggning med kapacitet för laddning av ca 30 fordon (10 snabbladdning). I 

samband med detta kommer även möjligheten för ackumulering av solcellselen undersökas, 

De två ackumuleringsalternativen som kommer granskas är vätgas och litiumjon-batterier. 

Tanken är att den el som alstras av solcellerna när det inte finns något fordon att ladda ska 

kunna ackumuleras för senare användning.  
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Flera olika metoder finns för att framställa vätgas, men den metod som kommer undersökas i 

denna rapport är elektrolys av vatten. Denna process sker enligt bilden nedan (Depositphotos,  

2019). 

 

 

 
Figur 1 Elektrolys av vatten 

Nackdelen med att ackumulera energin i form av vätgas är att framställningsprocessen av 

vätgasen kväver mycket elektrisk energi. När vätgasen väl är framställd måste den lagras i en 

behållare som är brandsäker då det är en lättantändlig gas. När gasen i sin tur ska bli till 

elektricitet så används en bränslecell som inte har särskilt bra verkningsgrad, omkring 64% 

(Ny teknik, 2017.) Med andra ord så blir det många olika steg i processen där man tappar 

energi, och den totala energin som man i slutänden får ut av bränslecellen är enbart en 

tredjedel av den energin som man från början matade in för att framställa gasen (Östberg, 

2017). 

 

Vad gäller litiumjon batterier som energilager så är det ett mer simpelt ackumuleringa 

alternativ och det finns ett brett utbud på marknaden. Dessutom kräver denna teknik mindre 

säkerhets åtgärder än vätgas-alternativet. 

 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få fördjupade kunskaper och kännedom om aktuell forskning 

och utvecklingsarbete inom området laddning av fordon med solenergi-teknik. Att undersöka 

teknikens möjligheter och begränsningar i samhället med fokus på att öka användningen av 
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förnybar energi. Få vetskap om hur tekniken ska dimensioneras och utformas för att erhålla 

optimal prestanda och samtidigt vara hållbar och säker.  

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

-Hur bör en solcellsanläggning utformas som ska ha kapacitet att kunna ladda 30 el-bilar (10 

snabbladdningar, 20 normalladdningar samt ackumuleringsmöjlighet)? 

-Hur utvecklas ett simuleringsverktyg i Excel för att kunna analysera teknisk-prestanda för 

olika driftförhållanden? 

 

 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete kommer att behandla punkterna under rubriken frågeställningar, samt endast 

beröra småskaliga solcellsanläggningar för laddning av fordon, därav kommer inga andra 

förnybara energikällor beaktas. För ackumulering av energi kommer endast litiumjon batterier 

och vätgas att undersökas närmare. 

Vidare så kommer den här studien inte att vara heltäckande, utan endast undersöka en mindre 

del av företagen som erbjuder ovan nämnda komponenter. 

 

2 METOD     

Inledningsvis genomförs en litteraturstudie samt sökning på internet angående de två olika 

ackumuleringsalternativen (litiumjon-batterier och vätgas). Studiebesök och intervjuer 

kommer att genomföras för att identifiera och analysera hur komponenterna ska 

dimensioneras, samt hur anläggningen bör utformas för optimal prestanda, dvs en kvalitativ 

analys.  

 

För att bestämma vilken ackumulatorkapacitet som är optimal kommer olika driftförhållanden 

av anläggningen simuleras i Excell, där en beräkningsmodell arbetats fram med manuella 

uträkningar.  

 

Vidare så kommer utvecklingen av projekteringsverktyget att ske genom att se över vilka 

parametrar som är relevanta samt utföra manuella beräkningar av effekt, verkningsgrad, W/m2 

solceller, ackumulator-kapacitet samt relevanta kostnader (beräkning av solenergin kommer 

ske via befintligt verktyg hos solcellsleverantör). 
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2.1 Funktionsbeskrivning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan beskriver funktionen på anläggningen. Först och främst ska solcellerna 

användas för att ladda elfordon, om det inte finns några fordon att ladda skall ackumulatorn 

laddas upp. När ackumulatorn är fulladdad och det fortfarande inte finns någon elbil att ladda 

så matas elen ut på nätet och säljs. När solcellerna inte producerar tillräckligt med el så tas 

elektricitet från ackumulatorn. 

 

3 LITTERATURSTUDIE 

För att få fördjupade kunskaper om hur en anläggning som denna skall utformas har en 

litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien har undersökt hur mycket installerad effekt 

solceller som kan vara lämpligt, för och nackdelar med vätgas respektive litiumjon-batterier 

som ackumulator och vilka laddstolpar som kan vara lämpliga att använda. 

 

3.1 Solceller 

 

Dagens marknad består mestadels av två olika typer av solceller, tunnfilmssolceller och 

kiselsolceller. Den förstnämnda typen utgör enbart ca 7 procent av den globala marknaden, 

medan kiselsolcellerna utför hela 91 procent. 

 

Båda varianterna av solceller bygger på ett konceptet där en halvledare blir bestrålad med 

solljus, detta medför att de laddade partiklarna i materialet omstruktureras. Fenomenet sker på 

grund av att fotonerna i solljuset temporärt får elektronerna i halvledaren att förflytta sig 

vilket ger upphov till en elektrisk potentialskillnad mellan halvledarens bägge sidor (Hansson 

& Jedhammar, 2017.) 

 

Solceller 

 

Laddsatation 

 

Elnät 

 

Växelriktare 

 

Ackumulator 

 
Figur 2 Funktionsbeskrivning 
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3.2 Ackumulator 

Vid val av ackumulator finns det många aspekter att ta hänsyn till, olika ackumulatorer har 

olika för och nackdelar beroende på var de ska appliceras. Gemensamt för både vätgas och 

litiumjon-batterier är att det råder ett näst intill linjärt samband mellan klimatbelastning och 

maximal lagringskapacitet (Jansson, 2018). Detta innebär att oavsett om man väljer större 

eller mindre ackumulator kommer inte klimatet belastas ytterligare (baserat på 

koldioxidekvivalenter per kWh el) (Jansson, 2018). 

 

 

3.2.1 Litiumjon-batteri 

Utvecklingen av litiumjon-batterier började redan på 1960-talet. Denna typ batterier har 

fördelen att dem har en hög energitäthet, hög effekttäthet, högt antal livscykler (ca 10 000) 

och en verkningsgrad på nära 100 % (Karlsson & Dahlqvist, 2014). Nackdelen med litiumjon-

batterierna är dock att de är relativt dyra (Sahlén & Swenman, 2017.) Detta då det råder höga 

säkerhetskrav under produktionen av litiumjon-batterier på grund av brandfarliga litiumsaltet 

som återfinns i batterierna (Karlsson & Dahlqvist, 2014). Ytterligare en nackdel är det höga 

inköpspriset på litimujoin-batterierna, priset per kWh är ca 1350-2100 SEK (Olofsson & 

Sandell, 2017.) 

 

 

3.2.2 Vätgas 

 

Majoriteten av dagens energisystem är beroende av fossila bränslen så som olja, kol, bensin 

och naturgas.  Men dessa bränslen har stora nackdelar, som allmänt känt så släpper de ut 

växthusgaser och försurningsgaser vid förbränning. Vätgas är ett bränsle som har snarlika 

egenskaper som fossila bränslen, men det positiva med vätgas är att det vid förbränning 

endast blir utsläpp i form av vatten. Att använda vätgas som ackumulator skulle därför kunna 

reducera kostnader i samhället då man skulle slippa omforma stora delar av energisystemen, 

dessutom skulle utsläppen av miljöfarliga gaser reduceras (Karlsson & Dahlqvist, 2014). 

 

 

3.3 Laddstolpar 

Laddstolparnas utseende kan variera beroende på olika leverantörer, men i de flest 

förekommande fallen så monteras stolpen på marken med hjälp av ett fundament. Ett annat 
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exempel på en laddplats utförande är en montering på vägg (Björ, 2017.) En laddstolpe 

används för normal och snabbladdning av en elbil, bilen laddas med växelström vanligtvis 

inte mer än 32 A. De flesta laddstolparna på marknaden klarar av att ladda två stycken fordon 

åt gången och kan fås antingen med laddnings-uttag, fasta kablar eller både uttag och fast 

kabel. En simpel laddstolpe med EU-standard kostar från 15 000 SEK (Söderlund, 2015.) 

 

3.3.1 Kontakt 

Vid normal-laddning är Typ-1 och Typ-2 kontakt vanligast, dock så är det Typ-2 varianten 

som verkar vara framtiden då det nästan enbart är Typ-2 som appliceras på nytillverkade 

elbilar i dagsläget. Det finns även laddningskontakter som går att ansluta till ett vanligt 

enfasuttag, denna kontakt kallas för Schuko (Björ, 2017.) 

 

Vid Snabb-ladding är det CHAdeMO-kontakt som gäller för de fordon som har Typ-1 kontakt 

för normalladdning. För fordon som använder sig av Typ-2 kontakt vid laddning är Combo 

T2 kontakt den vanligast förekommande, det finns dock en del Typ-2 kontakter som kan 

användas för både normal och snabb-laddning (Björ, 2017.) 

 

Tesla har haft en egen typ av kontakt för laddning av sina bilarmodeller, men har under 

januari 2019 börjat producera bilar med CCS-system, där Typ-2 kontakt passar. 

(Teknikensvärld, 2018.) 

 

Bilden nedan visar hur kontakterna Typ-1, Typ-2 och CHAdeMO ser ut. 

 

 

  

  
Figur 3 Olika varianter av kontakter (Emobility, 2019.) 
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3.4 Växelriktare 

 

Eftersom att solcellerna enbart producerar likström behöver den likström konverteras till 

växelström innan den kan användas av laddstationerna eller matas ut på nätet. Detta görs med 

hjälp av en växelriktare. Det går med andra ord inte att enbart ansluta solceller direkt till nät 

eller laddstationer, detta då spänningen är för låg och för att ledningarna som ska anslutas för 

det mesta inte är avpassade för att leda likström. Dagens växelriktare måste ha kapacitet att 

kunna hantera ett stort spann av olika effektbehov, allt ifrån små lampor till snabbladdning av 

el-bil. Utöver detta ska växelriktaren med stor noggrannhet kunna reglera kvalitén av den 

utgående strömmen inom små marginaler (Malmqvist, 2018.) 

 

Hur väljs en växelriktare är optimal? Till att börja med så bör behovet definieras, detta görs 

genom att först och främst avgöra vad växelriktaren skall ha för användningsområde. 

Växelriktare går att bruka både utomhus och inomhus dock så kräver detta olika 

säkerhetsstandarder. Om växelriktaren är avsedd för bruk utomhus måste det tex. Vara tålig 

mot vatten, väder och vind. Dessutom behöver den stå pall för mer extrema temperaturer 

jämfört med dem växelriktare som enbart är avsedd för bruk inomhus (Malmqvist, 2018.)  

 

Nästa steg är att reda ut vilken elektrisk standard som gäller i det område där växelriktaren 

skall användas. Här i Sverige är det växelström med frekvensen 50 Hz som gäller och en 

fasspänning på 230 V, denna spänning återfinns i alla standarduttag. Vid trefas ledningar 

återfinns en huvudspänning på 400 V. Växelriktaren skall vara godkänd samt testad av ett 

opartiskt test-laboratorium, utöver det skall den vara stämplad för att säkerställa att den klarar 

de specifikationer som tillverkaren angivit (Malmqvist, 2018.) 

 

Något av de viktigaste bedömningarna att göra vid val av växelriktare är hur mycket effekt 

som växelriktaren skall kunna hantera. Effekten anges i  (W), och beräknas genom att 

multiplicera spänningen med strömmen. Därefter kan effekten delas upp i tre olika delar, 1). 

Kontinuerlig effekt. Denna effekt är den som kan levereras kontinuerligt utan någon 

tidsbegränsning från växelriktaren. I dem allra flesta fallen är det denna effekt som 

tillverkaren anger när man letar efter en lämplig växelriktare. Denna effekt används tex. För 

att hålla ett hus uppvärmt och belyst, därefter namnet baseffekt. 2). Tidsbegränsad effekt, 

Denna effekt är den som växelriktaren klara att hålla under ett kortare tidsintervall, ca 20 min. 

Till exempel så kan det ske en effektökning då en hårfön eller el-element används. Under 

dessa omständigheter är det av vikt att hålla koll på vilken omgivningstemperatur för 

växelriktaren den tidsbegränsadeeffekten är refererad till. Vid en högre omgivningstemperatur 

än angivet så kan växelriktaren överhettas vilket i sin tur leder till att (om allt fungerar som 

det ska) växelriktaren stänger av sig. 3). Toppeffekten, med denna effekt menas den effekt 

topp som blir vid startögonblicket av tex. Fläkt, tvättmaskin osv. Denna effektbelastning är då 

enbart tillåten under en kort stund. Denna effekt kan bli så stor som det dubbla kontra 

kontinuerligeffekt (Malmqvist, 2018.) 
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3.5 Säkerhet 

Vid laddning av elfordon i Sverige tillämpas internationell standard. Standarden med 

beteckningen IEC/SS-EN 61851-1, och innehåller 4 olika säkerhetsnivåer namngivna Mode 1, 

Mode 2, Mode 3 och Mode 4. För samtliga säkerhetsnivåer är jordat uttag ett krav.  

 

Mode 1: Denna nivå avser laddning med en vanlig kontakt i ett standarduttag för antingen  

enfas eller trefas. Strömstyrkan får inte överskrida 16 A, dock är 10 A det rekommenderade 

vid Mode 1 (Björ, 2017.) 

 

Mode 2: Även denna nivå använder sig av standarduttag, skillnaden är att det på laddsladden 

finns en kontrolldosa. Denna dosa kommunicerar med fordonet för att säkerställa en 

kontrollerad och säkrare laddning av fordonet. Vid denna säkerhetsnivå får strömstyrkan 

maximalt vara 32A. (Björ, 2017.) 

 

Mode 3: Denna nivå är i dagsläget klassad som den säkraste laddningstypen och också den 

som är rekommenderad. Vid denna säkerhetsnivå används en informationskabel från ladd- 

stationen till fordonet vilket medför att de kan kommunicera. Med denna säkerhetsnivå är 

laddkabeln strömlös tills det att fordonet och laddstationen kommunicerat med varann, först 

då slås strömmen på. Strömstyrkan kan dessutom öka ytterligare vid Mode 3 (Björ, 2017.) 

 

Mode:4 Denna nivå används vid snabbladdning med likström, laddsladden är monterad i 

ladd-stationen som även denna har en kommunikation med fordonet under laddning liknande 

Mode 3.  

 

 

 

3.6 Miljö  

 

3.6.1 Solceller 

 

Vid nästan all omvandling av energi kommer miljön att påverkas på något sätt. De fossila 

energislagen bl.a. olja, naturgas och kol har en stor inverkan på miljön. Följderna vid 

förbränning av dessa fossilbränslen är förorenad luft, försurade vattendrag och utsläpp av 

växthusgaser. När det kommer till solceller är dess påverkan av miljön många gånger mindre 

än de tidigare nämnda energislagen. Vid tillverkningen och avfallshanteringen av solceller 

uppkommer den största klimatpåverkan. Detta beror bland annat på att de material som 

används inuti solcellerna är dyra samt kräver mycket energi att utvinna (Rahimi & Sundqvist, 

2018.) 
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3.6.2 Litiumjon-batterier 

 

Att producera litiumjon-batterier är en energikrävande process och medför utsläpp av 

150-200 kg CO2/ kWh batteri. Forskarna har inte studerat hur enskilda biltillverkares 

batterier producerats eller vilken elmix dem använder sig utav. Men batteriernas 

kapacitet har såklart betydelse, tex. Så har Telsa Model S batterikapacitet på upp emot 

100 kWh medans Nissan Leaf enbart har 30 kWh (Romare & Dahllöf, 2017.) 

 

Se bilaga 2 för att se mer ingående på vilka naturresurser som ingår i ett litiumjon-batteri. 

 

 

 

3.7 Studiebesök på liknande anläggning 

Studiebesök på megawatt-parken som kraftpojkarna anlagt, namnet på anläggningen då den 

installerade effekten är på ca 1 MW. Hasse på kraftpojkarna berättar att dom har ett 60-tal 

växelriktarna och att dem är på 16 kW styck. Hasse säger också att det är mer ekonomiskt 

fördelaktigt att ha färre växelriktare på en högre effekt, dock så var det svårt att få tag på det 

på den tiden när Megawatt-parken anlades (2013). 

4  AKTUELL STUDIE 

I detta examensarbete har det undersökts hur en solcellsanläggning med el-fordonsladdning 

ska utformas. Anläggningen som ska ha kapacitet att kunna ladda ca 30 el-bilar per dag och 

30 elbilar samtidigt (20 normal-laddningar 10 snabb-laddningar). Den ska dessutom kunna 

ackumulera en del av överskotts elen från solcellerna som skapas när det inte finns någon 

elbil att ladda. 

4.1  Dimensionering av solceller 

Vid bestämning av hur mycket installerad effekt solceller som kan vara lämplig finns det en 

del aspekter att ta hänsyn till. Man bör inte producera för mycket el än vad man förbrukar då 

det oftast är ekonomiskt ofördelaktigt då kan man bl.a. inte får skattereduktion för 

produktionen som överskrider den egna årsförbrukningen. Elnätsföretagen kan även ta ut 

extra kostnader för belastning på nätet (Solcellskollen, 2018.) 

 

Eftersom anläggningen ska ha kapacitet att ladda ca 30 elfordon per dag så betyder det att 

anläggningen bör producera ca 1800 kWh/dag, om man förutsätter alla fordon är helt 

urladdade vid ankomst till laddstationen. Detta beräknat på följande sätt:   
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Batterikapacitet * Antalet Fordon = 60 kWh * 30 st = 1800 kWh (60 kWh då det är en normal 

storlek på ett batteri till ett elfordon bl.a. Tesla) 

 

För att få en produktionen av sol-elen som överensstämmer med förbrukningen av el så bör 

solcellerna maximalt producera 1 800 kWh/dag. Eftersom att solcellerna producerar som mest 

solel under juni-månad så bör solcellerna dimensioneras efter den produktionen av solel. 

Elförbrukningen under en månad skulle vara ca 54 000 kWh (1 800 kWh * 30 dagar), för att 

få en elproduktion på som är på den nivån detta så behövs en takyta som motsvarar två 

stycken av Mälardalens högskole-bibliotek (2 780 m2) beräknat med en solcellsverkningsgrad 

på 16 %. 

 

Bilden nedan visar takytan på Mälardalens högskole-bibliotek. Alltså hälften av den ytan som 

beräkningen är gjord på. 

 

 
Figur 4 Takytan på Mälardalens högskole-bibliotek (1 390 m2) (Google maps, 2019.) 

 

 

Tabell 1 Uppskattad produktion av solel (Solkollen, 2019.) 

Uppskattade produktion (kWh)  

Jan 3 154 

Feb 7 388 

Mars 23 872 

Apr 38 176 

Maj 48 392 

Juni 51 646 

Juli 50 492 

Aug 41 234 

Sep 25 530 

Okt 12 194 

Nov 3 890 

Dec 1 638 

Totalt året 304 452 
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Tabellen ovan visar den uppskattade elproduktionen av solceller med en storlek på 444,8 kWp 

som skulle vara belägna vid Mälardalenshögskola med den total yta på 2 780 m2. 

 

4.1.1 Ekonomi solceller 

 

En anläggning av denna storlek skulle kosta ca 6 227 200 kr inklusive moms och montering. 

Dock så skulle kostnaden uppnå enbart 4 981 760 kr vid användning av solcellsstöd 

(Solkollen, 2019.) 
 

4.2 Laddstolpar 

Vid val av laddstolpe/laddstationer bör man fört och främst fundera på vilken typ av 

laddstation man ska välja. Ska det vara en snabb-laddningsstation eller normal-laddning, hur 

ska den placeras, hur långt är det till elförsörjning och hur är nätets kapacitet på platsen? Alla 

dessa faktorer kommer att påverka priset på laddstationen. 

 

4.2.1 Normal-laddning 

Denna typ av laddstationer är den billigaste, priset på en standardiserad normal-

laddningsstation med en Typ-2 kontakt och säkerhetsnivån Mode 3 ligger på ca 5 000 kr i 

standardutförande. Dock då tillkommer det kostnader för bl.a. nedgrävning av 

betongfundamentet och att dra fram el. Totalt bör man räkna med cirka 7 000-20 000 kr för 

denna typ av laddstation (Emobility, 2019.) Om man räknar på att en laddstation med 

omkostnader kostar 15 000 kr så skulle de 20 stycken normal-laddningsstationerna som ska 

ingå i anläggningen gå på 300 000 kr.  

 

 

 

4.2.2 Snabb-laddning 

Snabb-laddningsstationer är betydligt dyrare än normal-laddningsstationer, kostnaden för 

enbart laddstationen ligger på ca 150 000-250 000 kr, därefter tillkommer det nätanslutning 

som går på ca 30 000-150 000 kr. så den totala kostnaden för snabb-laddningsstationen blir 

runt 250 000 kr (Emobility, 2019.) Dock så kan en sådan station ladda två fordon samtidigt 

(Björ, 2013). Detta skulle betyda att skulle de 10 stycken snabb-laddningsurtagen (5 stationer) 

som ska ingå i anläggningen gå på 1 250 000 kr.  
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4.2.3 Effektbehov 

Olika elfordon har olika effektbehov vid laddning. Effekten varierar beroende på vilken 

bilmodell men också vilken typ av laddning som väljs.  

 

Nedan visas en tabell som beskriver hur laddeffekten vid normalladdning varierar beroende 

på bilmärke. 

 
Tabell 2 Laddeffekt olika bilmärken (Alléus, Dalin & Vass, 2018.) 

Bilmärke Laddeffekt (kW) 

Audi 7,4 

Bmw 3,7 

Chevrolet 3,7 

Citroen 3,7 

Kia 2,7 

Mercedes 3,7 

Mitsubishi 3,7 

Nissan 7 

Opel 3,7 

Peugeot 3,7 

Porsche 3,7 

Renault 3,7 

Tesla 22 

Toyota 3,7 

Volvo 3,7 

Volkswagen 7 

 

 

Vid snabbladdning (Supercharge V2) av Tesla så kan man ha en laddeffekt upp till 120 kW. 

Dock så har Tesla nyligen uppkallat Supercharge V3 där det går att ha en laddeffekt på hela 

250 kW (Tesla, 2019.) Vid snabbladdning av en Nissan Leaf och Bmw så kan man komma 

upp till en effekt på 50 kW (Nissan, 2019.) (Bmw, 2019). Vid snabbladdning av en Kia så kan 

man komma upp till en effekt på 100 kW (Expressen, 2019.) Vid snabbladdning av en 

Renault så är den maximala laddeffekten 43 kW (Renault, 2019.) 

Övriga bilarnas maximala laddeffekt är följande: 

Audi  150 kW (Nyteknik, 2018.) 

Chevrolet 50 kW (Evbox, 2019.) 

Citroen  40 kW (Ev-dadabase, 2019.) 

Mercedes 50 kW (Evbox, 2019.) 

Mitsubishi 40 kW (Ev-dadabase, 2019.) 

Opel  100 kW (Ev-dadabase, 2019.) 

Peugeot 100 kW (Ev-dadabase, 2019.) 

Porsche 50 kW (Evbox, 2019.) 

Toyota  22 kW (Zap-map, 2019.) 

Volvo  22 kW (Evbox, 2019.) 

Volkswagen 50 kW (Ev-dadabase, 2019.) 

 

Solcellsanläggningen som maximalt producerar 444,8 kW skulle inte kunna tillgodose 30 

bilar som laddas samtidigt (20 normalladdning, 10 snabbladdningar). För att kunna ladda 
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fordon enligt detta fall krävs det extra el som köps från elnätet eller tas från ackumulatorn 

beroende på om den är laddad eller inte. 

 

 

 

 

4.3 Växelriktare 

För att kunna välja ut en lämplig växelriktare så bör man fundera på hur mycket effekt den 

kommer att omvandla, i det här fallet så kommer växelriktaren en solig sommardag maximalt 

behöva omvandla en effekt av 444,8 kW. En växelriktare för omvandling av max 480 kW 

kostar 494 232 kr (Solelgrossisten, 2019.) 

 

4.4 Ackumulator (litiumjon-batteri) 

När man ska välja ackumulator så bör man fundera på hur mycket kapacitet batteriet ska ha. I 

den här anläggningen så ska batteriet kunna försörja en normaldag med laddning av elfordon, 

alltså laddning av 30 fordon (1 800 kWh) Eftersom att ett litiumjon-batteri kostar ca 3 356 

kr/kWh så kommer batteriet i en sådan anläggning kosta runt 6 000 0000 kr (3 356 * 1 800) 

alltså ungefär lika mycket som bara solcellcellerna(utan solcellsstödet) (Ellevio, 2018.) 

Batteriet skulle dessutom bli tungt, eftersom att litiumjon-batterier har en energidensitet på ca 

150kWh/ton så skulle batteriet väga 12 ton. (150*12=1 800) (Epectec, 2019.) 

 

4.5 Simulerings-verktyg 

Solintensiteten kan variera mycket, både på grund av vilken årstid det är men också beroende 

på det rådande vädret. Solens intensitet påverkar i sin tur hur stort utbyte det är möjligt att få 

från solcellerna (Offsetsolar, 2018.) 

 

Nedan visar en bild från ett simulerings verktyg i Excell, verktyget har simulerat hur stort 

utbyte man får från en anläggning på 2 780 m2. Det är också simulerat vilka besparingar man 

kan förväntas göra med en anläggning i denna storlek (dock så är inte ackumulator och 

laddstolpar med räknade i kalkylen.)  
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Figur 5 Utbyte av solcellsanläggning på 2 780 m2 (Solkollen, 2019.) 

 

För att anläggningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt så skall de helst inte köpas el 

från elnätet. Därför har ett Excell-ark tagits fram för att simulera olika laddningsfall av dem 

vanligaste elbilarna, tanken är att man i Excell-arket ska kunna fylla i hur många bilar som 

laddas och med vilken laddtyp (Normal eller snabbladdning). Dessutom ska det gå att se om 

solcellerna kan leverera den totala effekten som elfordonen behöver (Under en solig dag).  

 

Nedan visas några olika driftfall av laddning. 

 

 

 
Figur 6 20st normalladdningar och 10st snabbladdningar. 
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Figuren nedan visar ett optimalt driftfall där solcellerna precis klarar av det momentana 

effektbehovet. 

 

 
Figur 7 Drift fall där enbart solcellerna klarar av effektförsörjningen 

  

 

5 RESULTAT 

För att en solcellsanläggningen ska kunna ladda 30 elfordon per dag samt kunna ackumulera 

el för laddning av lika många fordon så krävs det för det första en stor yta för att solcellerna 

ska rymmas (ca 2 780 m2). Solcellsanläggningens installerade effekt blir runt 444,8 kWp. För 

ackumuleringen krävs ett stort litiumjon-batteri på 1 800 kWh, detta batteri skulle komma att 

väga runt 12 ton. Den momentana effekten som elfordonen kräver vid laddning av 30 

elfordon (10 snabbladdningar 20 normalladdningar) är högre än vad solcellerna kan 

producera, där kommer ackumulatorn till nytta då den kan användas vid effekttoppar. 

Ytterligare så krävs det kostsamma växelriktare, detta då den ska omvandla så pass hög 

effekt. Det krävs också en plats för laddstolpar/laddstationer, det är fördelaktigt att anlägga 

laddsationen och solcellerna nära befintligt elnät då man kan undvika kostsamma långa 

kabeldragningar. Anslutningskontakten på laddstolparna bör vara av Typ-2 då den är 

vanligast samt standard i Europa.  

 

Efter litteraturstudien genomfördes så stod det klart att det vätgas som ackumulering inte var 

optimalt för en anläggning som denna. Vätgas hade varit mer fördelaktigt på en anläggning 

där energin ska lagras under en längre tid, då litiumjon-batterier tappar energi vid lång 

lagring. 
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5.1 Ekonomi 

 

Att bygga upp anläggning en som denna skulle vara en dyr operation och lönsamheten 

tveksam. Investeringskostnaden skulle landa på ca 12,5 miljoner kr (exklusive kablar och 

arbetskostnader) beräkningen utförd enligt nedan: 

 

Solceller+normalladdstolpar+snabbladdstolpar+batteri 

4 981 760 + 300 000 + 1 250 000 + 6 000 000= 12 531 760 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISKUSSION  

Att man kan använda solens energi för att driva våra fordon är fascinerande och 

solcellsanläggningar som laddar elbilar kommer att behövas. I takt med att priset på både 

solceller och litiumjon-batterier sjunker så kommer det i framtiden bli billigare att anlägga 

kompletta solcellsanläggningar som denna. Anledningen till varför solcellerna har varit 

oekonomiska att investera i förut är då dem hade en taskig verkningsgrad och var dyra per m2. 

Men detta är nu historia, mellan 2008 och 2013 så minskade priset på solceller med hela 50% 

och har även fortsatt att sjunka ytterligare.  

Forskare i Storbritannien säger att de är förvånade över hur snabbt marknaden för solceller 

växer. De uppskattar att kostnaderna kommer att falla tillräckligt mycket så att solenergi 

kommer kunna täcka 20% av vår energiförbrukning år 2027. Detta skulle ha varit helt 

ofattbart för bara några år sen (Conserve-energy-future, 2017.) 

 

 

 

Framtiden för litiumjon-batterier ser också ljus ut, dock så finns det fortfarande en del saker 

som kan förbättras  

 

Till att börja med, när litiummetallelektroder används, producerar de en högre energidensitet 

än de traditionella batterierna. Litiummetallelektroder kan utveckla dendriter som är små 

utväxter, dessa utväxter kan på sikt orsaka kortslutning. Problemet kan undvikas genom att 

använda en kolelektrod som innehåller litiumjoner istället för en litiummetallelektrod. Detta 

ger dock upphov till att batterier får en något minskad energilagringskapacitet jämfört med ett 

batteri som använder en litiummetallelektrod. En annan brist hon litiumjon-batterier som 

ganska nyligen blivit en aktuell fråga är att dem lätt kan fatta eld eller explodera om de är 

skadade. Detta har hänt i mobiltelefoner och bärbara datorer. Om batterierna blir skadade 

kommer den energi som är inne i batteriet att släppas ut snabbt och under kort tid, det är just 

det som kan orsaka en intensiv brand (Interestingengineering, 2019.) 
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Trots detta så kan fördelarna med litiumjon-batterierna inte glömmas, då de har andra 

fantastiska egenskaper. En av de främsta fördelarna med denna teknik är dess höga 

energitäthet (Wh/kg). Dessutom kräver litiumjon-batterier näst intill inget underhåll för att 

fungera bra. Dem har också många olika användningsområden, vissa litiumjonbatterier har 

hög strömtäthet vilket passar perfekt för hemelektronik, medan andra har höga ström vilket 

lämpar sig bra för elbilar och el drivna verktyg (Interestingengineering, 2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att få vetskap om aktuell forskning och utvecklingsarbete 

inom området laddning av fordon med solenergi-teknik. Samt att undersöka teknikens 

möjligheter och begränsningar i samhället med fokus på att öka användningen av förnybar 

energi. Ytterligare så skulle det undersökas hur tekniken ska dimensioneras och utformas för 

att erhålla optimal prestanda och samtidigt vara hållbar och säker. Till sist så skulle även det 

utvecklas ett Excell-ark för att kunna simulera olika driftförhållanden och utefter det kunna 

dra slutsatser om dimensioneringen av ackumulator samt solceller. 

 

Det sker mycket forskning på både solceller och litiumjon-batterier därav fanns det en hel del 

att förkovra sig i även om alla studier inte var helt relevanta för mina ändamål. Till följd av att 

ser forskning på dessa omroden i den utsträckningen som det gör kommer förmodligen detta 

leda till att priset kommer att sjunka och prestandan bli allt bättre. (Conserve-energy-future, 

2017.) 

 

Vad det gäller Excell-arket som skulle utvecklas så var tiden knapp och det fanns redan ett 

liknade verktyg som Solkollen kunde tillhandahålla var det ingen idé att upfpinna hjulet igen. 

 

Slutligen. Att upprätta en solcellsanläggning av denna storlek blir kostsamt och kräver mycket 

utrymme rent praktiskt.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En spännande fortsättning på denna studie skulle kunna vara om man kunde 

undersöka/jämföra lönsamheten för mindre solcellsanläggningar med samma koncept som 

denna anläggning. Min hypotes är att en anläggning med detta koncept fast i en mindre skala 

skulle vara betydligt mer lönsam. 
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BILAGA 1: KOLDIOXIDVÄRDE FÖR PERSONBILAR  

Nedanstående bild visar koldioxidvärdet för ett antal olika personbilsmodeller (Expressen, 

2017.) 

 
Figur 8 Koldioxidvärde (Expressen, 2017.)  
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BILAGA 2: MATERIAL SOM UTVINNS VID PRODUKTION AV 

LITIUMJON-BATTERIER. 

 

Figuren nedan visar hur mycket av natur-råvarorna som behöver brytas för att framställa ett 

batteri med en kapacitet på 26,6 kWh.  

 
Figur 9 Material som utvinns vid produktion av litiumjon-batterier. (Romare & Dahllöf, 2017.) 
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