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OPTIMERING AV LIVSLÄNGDEN PÅ EN SJÄLVFÖRSÖRJANDE ENERGIHUB 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Optimering av livslängden på en självförsörjande energihub är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Kungliga Tekniska 
Högskolan. 

Projektet har undersökt livslängden på olika miljövänliga tekniker, i en bostadsrättsförening med en 
energihubb, för att se hur olika kontrollstrategier för de boende påverkar åldrandet av systemen. 

Stockholm, 8 februari 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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OPTIMERING AV LIVSLÄNGDEN PÅ EN SJÄLVFÖRSÖRJANDE ENERGIHUB 

Sammanfattning 

Fastigheteter har stor potential till att vara plattformar för att, i stor skala, introducera ny grön teknik 
(såsom solceller, elbilar, energilager, värmepumpar etcetera). Sådan är ofta tekniskt innovativ och kan 
interagera med sin omgivning för att uppnå olika satta mål. Det gör att kontrollen av sådan teknik blir 
komplex. I detta projekt undersöks hur livslängden på viktiga system, i en liten bostadsrättsförening, 
påverkas av olika kontrollval och hur de bäst ska koordineras för att minska slitaget och samtidigt 
uppfylla de uppställda målen och kontrollvalen. Att öka livslängden på grön teknik är viktigt och har 
gynnsamma effekter på flera av FNs globala mål för hållbar utveckling [1].  

Den här studerade bostadsrättsföreningen, och dess system, kan beskrivas genom att utnyttja 
konceptet om energihubbar. I en sådan kan olika energiformer transporteras, lagras och omvandlas 
för att möta de olika uppställda kraven. Den gröna tekniken som ingår i energihubben har modellerats 
i GAMS för olika antagna situationer för att sedan studera hur kritiska komponenter åldras utefter 
dessa. På sätt kan man se hur olika kontrollbeslut och valda mål påverkar livslängden. 

För fallen som studerades här var det tydligt att det är möjligt att påverka den operativa livslängden 
på en energihubb men att de kontrollval och övergripande mål som de boende sätter upp måste vara 
grundligt förankrade i en analys för den specifika situationen. De ingående systemen blir starkt 
kopplade genom de delade effektflödena vilket ofta gör att ett försök att förbättra livslängden för ett 
system direkt kommer att påverka ett annat. Det verkar dock finns generella val som är att 
rekommendera med tanke på livslängden. Det kan exempelvis vara att inte ha alla elbilar anslutna hela 
dagen samt att försöka minimera åldrandet för systemen som helhet. 

Nästa naturliga steg i forskningen är att på plats implementera grön teknik i en bostadsrättsförening 
och experimentellt studera den under valda betingelser och kontrollbeslut. 

 

 

Nyckelord: 

Energihubb, grön teknik, åldrande och degradering, solceller, elbilar, energilager, energianvändning. 
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Summary 

Buildings have great potential to be platforms for, on a large scale, introducing new green technology 
(such as solar cells, electric cars, energy storage, heat pumps, etc.). Such are often technically 
innovative and can interact with their surroundings to achieve different set goals. This makes the 
control of such technology complex. This project examines how the lifespan of important systems, in a 
small housing cooperative, is affected by different control choices and how these systems should best 
be coordinated to reduce wear and tear and at the same time meet the goals and control choices that 
were set. Increasing the lifespan of green technology is important and has beneficial effects on several 
of the UN's global goals for sustainable development [1]. 

The here studied housing cooperative, and its system, can be described by using the concept of energy 
hubs. In such, different forms of energy can be transported, stored and converted to meet the different 
requirements set. The green technology included in the energy hub has been modelled in GAMS for 
different situations for which the aging of critical components for these cases can be studied. Hence it 
is shown how different control decisions and chosen goals affect the lifespan. 

For the cases studied here, it was clear that it is possible to influence the operational lifespan of an 
energy hub, but the control choices and overall goals that the residents set must be thoroughly 
anchored in an analysis for the specific situation. The included systems are strongly connected through 
the shared power flows, which often means that an attempt to improve the service life of one system 
will directly affect another, but that there seem to be general choices that are to be recommended in 
view of the lifespan. Some of these are not having all electric cars connected all day and trying to 
minimize the aging of the systems as a whole. 

The next natural step in the research is to implement green technology on site for a housing 
cooperative and study it experimentally under selected conditions and control decisions. 

 

Key words: 

Energy hub, green technology, aging and degradation, solar cells, electric vehicles, energy storage, 
energy use. 
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OPTIMERING AV LIVSLÄNGDEN PÅ EN SJÄLVFÖRSÖRJANDE ENERGIHUB 

1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
Energihubbar har potential att öka flexibiliteten både för nätet och för enskilda användare vilket är 
viktigt för att kunna uppnå klimatmålen samt möta framtidens behov. Viktiga frågor är hur modern 
grön teknik bäst ska styras och vilka övergripande mål användarna ”bör” ha med systemet (till 
exempel maximera den ekonomiska vinsten jämfört med miljöaspekten). I projektet har undersökts 
hur grön teknik i en energihubb (här en bostadsrättsförening) åldras och hur den ska styras för att 
maximera den operativa livslängden. Med liknande undersökningar som denna kan användare av grön 
teknik ta beslut som minskar kostnaden samt, överlag i samhället, minska materialåtgången och 
energiförbrukningen. En energihubb definieras här som en samling system som är sammansatta med 
syftet att överföra och omvandla energi under kraven från systembegränsningarna samt de av 
användarna valda styrbesluten och målen. En energihubb är ett koncept och kan realiseras på olika 
nivåer; från enfamiljshus och bostadsrättsföreningar till ett nav som betjänar en stadsdel. 

 
Figur 1. En energihubb består av flera samverkande energisystem. 

I en energihubb (se figur 1) kan olika energiflöden (effekter) transporteras, omvandlas och lagras med 
olika verkningsgrader. Fördelarna är den inneboende flexibiliteten på grund av möjligheten att 
konvertera mellan dessa energiflöden. Till exempel, under tidsperioder då elektricitet är dyrt eller 
användningen är sådan att nätet kraftigt belastas, kan lagrad vätgas konverteras till elektricitet för att 
uppfylla användarnas krav. På samma sätt kan det under kallt väder tillföras värme från flera olika 
källor för att till exempel undvika att få övervikt av en enda källa (såsom fjärrvärme) på grund av 
kostnadsskäl. De olika processerna har som regel mycket olika fysikaliska fundament som kan vara 
konstanta eller bero på de underliggande variablerna, såsom temperatur, tryck eller laddningsnivåer. 
Detaljerade beskrivningar leder till icke-linjära ekvationer som noga måste definieras för att vara 
analytiskt lösbara men som lättare löses med numeriska simuleringar.  

De uppställda styrbesluten kommer till stor del att definieras av systemens begränsningar (till 
exempel maximalt effektflöde, lagringsförmåga et cetera) men även användarnas övergripande mål. 
Det är till exempel möjligt att designa och dimensionera en energihubb som kommer att skapa intäkter 
för användaren genom att sälja till exempel frekvensregleringstjänster till nätet för att balansera det 
(vilket i sig inte direkt verkar för att bekämpa klimatförändringarna). Å andra sidan kan en energihubb 
implementeras med mål att maximera användarens nyttjande av förnyelsebar energi såsom från 
solceller. Även om de två scenarierna är likartade är de konceptuellt mycket olika och kräver helt olika 
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styrbeslut som då kommer att påverka systemens livslängd olika. Projektet här är ett samarbete 
mellan KTH och BRF Stenberg och är en fortsättning på ett tidigare projekt (”Optimering av 
självförsörjande mikronät med energihubb”, 50400-1) och mer bakgrund ges i [2] och utelämnas 
delvis här. 

1.2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med projektet har varit att hitta lösningar för att minimera den övergripande 
material- och energiförbrukningen vid den långsiktiga driften av en energihubb. De ingående 
systemen, såsom solceller och batterier, är utrustning med ofta etiskt tvivelaktigt ursprung. Ofta ingår 
grundämnen som antingen anses vara konfliktresurser där barnarbetare används (till exempel kobolt 
från Demokratiska republiken Kongo) eller som är eftertraktade av marknaden med resurskrävande 
utvinning och som starkt påverkar närmiljön (till exempel litium från Argentina, Bolivia, Chile eller 
Tibet). Dessa problem är starka incitament för att använda redan producerade system optimalt och till 
fullo innan materialet (genom energikrävande processer) slutligen återvinns.  

Målet med projektet är att försöka hitta hur de olika systemen som ingår i energihubben bäst ska styras 
för att maximera den operativa livslängden på energihubben. Utgångspunkten är att för några olika 
situationer (olika förbrukningsprofiler, begränsningar, krav och styrbeslut) undersöka vad den 
minimala åldringen1 blir för en 24-timmars period. Därmed kan man skönja de optimala styrbesluten 
för att maximera livslängden för de system som ingår i energihubben. Objektet som undersöks är en 
mindre, ny, bostadsrättsförening, BRF Stenberg [3]. Den består av fem byggnader i vilka det finns åtta 
lägenheter. Det planeras för att det ska finnas olika typer av grön teknik såsom solceller, ett stationärt 
batterilager, bergvärme med värmepumpar, elbilar samt ett värmelager. Husen/lägenheterna kommer 
att utformas enligt modern byggstandard för att minimera värmeförluster och då även ha ett modernt 
styrsystem som övervakar systemen, vilket är kritiskt. I projektet kommer dock endast 
optimeringsfrågan kring livslängden för energihubbens kritiska system att studeras. För att maximera 
nyttjandegraden av projektresultaten har bostadsrättsföreningens önskemål och visioner varit 
vägledande vid olika val i analysen. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Projektet häri beskrivet är relativt litet och det har inte funnits utrymme för att djupare undersöka 
vissa detaljer utan det är de storheter som har mest betydelse som har fått fokus. Att fastställa till 
exempel hur tekniska system åldras är komplicerat och beror på en mängd variabler (såsom det exakta 
användandet) och därtill hör att två system av samma typ kan ge helt olika resultat eftersom de 
härstammar från olika produktionslinjer.  

Tekniken utvecklas idag med rasande fart vilket innebär att till exempel faktorer som verkningsgrader, 
maximal laddningskapacitet eller maximalt effektflöde ständigt förbättras. Därför bör resultaten ses 
som en ögonblicksbild av de studerade systemen. 

Fler analysval och begränsningar finns i ”Diskussion” och i ”Bilagor”. 

 

 
1 Dvs försämringen av valda systemegenskaper. 
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2 Genomförande 
I detta kapitel kommer undersökningens tillvägagångssätt att beskrivas tillsammans med de krav och 
begränsningar som ålagts energihubben. I tidigare projekt [2] implementerades en modell över 
energihubben som då bestod av solceller, ett stationärt batterilager, elbilar, bergvärme med 
värmepumpar samt ett värmelager. Analyserna i projektet här har gjorts av forskare vid KTH utifrån 
dels inhämtade data och kunskap erhållen ur det tidigare projektet [2] men även ytterligare 
litteraturstudier och diskussioner med BRF Stenberg. Mer detaljer kring modelleringen av 
energihubbens effektflöde, det vill säga systembeskrivningen och ekvationerna för att beskriva 
energihubben, kan hittas i [2] eller delvis i ”Bilagor”. 

Tillsammans med BRF Stenberg, identifierades i den första delen av projektet (AP1) de system som är 
kritiska för energihubbens möjlighet att uppfylla de uppställda kraven och målen samt vars åldrande 
någorlunda pålitligt kan undersökas för de olika situationerna. Det antogs att 1) kontrollutrustningen 
som styr påverkas inte av effektflödena, 2) solcellernas åldrande påverkas inte av vilka kontrollval 
som görs och 3) elinstallationens (kablage och dyl.) åldrande är försumbart med tanke på kostnaden i 
jämförelse samt att den antas vara korrekt dimensionerad för effektflödena2. Därefter följde 
litteraturstudier (AP2) kring systemen som identifierades för att kunna modellera dem och deras 
åldrande som följd av olika kontrollval. De system som det gick att hitta pålitlig och relevant litteratur 
för åldrandet var det stationära batterilagret samt elbilarna (se ”Diskussion”). AP1 och AP2 gav data 
och kunskap som implementerades i själva modelleringen (AP3). 

I AP3 studerades hur olika effektflödena påverkade åldrandet. Notera att man skiljer som oftast på två 
typer av åldrande, ”kalenderåldrande” och ”dynamiskt åldrande”. Den första sker oavsett vad systemet 
gör och påverkas inte av de kontrollval som görs3 och därför intresserar vi oss endast för dynamiskt 
åldrande här. För att undersöka hur energihubben bäst ska dimensioneras och styras, användes ett 
modelleringsspråk som heter GAMS (“General Algebraic Modeling System”) [4]. GAMS är ett välanvänt 
verktyg för optimeringsproblem inom flera områden (t.ex. ekonomi, kemi, matematik, elkraft, med 
mera [5-7]). Det finns andra liknande verktyg men i GAMS är att det relativt lätt att implementera 
kärnan av analysen vilket här är de ekvationer som beskriver de olika processerna. I GAMS 
implementerades de olika systemens beteende samt begränsningar. Utifrån AP1 och AP2, utreds sedan 
hur de identifierade systemen åldras för några olika kontrollval (som beskrivs i ”Resultat” och i 
”Bilagor”). 

Energihubben ges av figur 2 i ”Bilagor” och de system som ingår i undersökningen är elbilar, ett 
stationärt batterilager, värmepump för bergvärme (GSHP), ett värmelager samt ett inflöde av effekt, 
PV(t), från solceller (det antas att ingen el köps från det externa nätet.). Användarna har ett elbehov, 
Le(t), som kan vid behov tillgodoses av effekt både från elbilarna, Pd,BES(t), det stationära batterilagret, 
Pd,stat(t), eller från solcellerna direkt, P0(t). Användarnas värmebehov, Lh(t), tillgodoses av bergvärme, 

 
2 Åldrande och degradering av ett givet system/utrustning sker ofta inte om den pålagda ”stressen” (mekanisk, elektrisk, kemisk 

etc.) understiger ett tröskelvärde och vi antar att t.ex. tvärsnittsytan på kablar är vald så att strömtätheten är under detta. 
3 Detta är en sanning med modifikationen eftersom kalenderåldrandet påverkas av temperaturen och om den omgivande miljön inte 

regleras kommer temperaturen att öka något när systemet är påslaget, men inte används, dvs i viloläge/”standby”. 
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H(t), genom värmepumpen (GSHP), H1(t) eller från värmelagret, Hd(t). Den använda el- och 
värmeförbrukningen och dess effektprofiler beskrivs närmare i [2] men här användes totalt 27 stycken 
olika dygnseffektprofiler och medelvärdet av resultaten undersöktes. Elbilarna och batterilagret 
laddas genom Pc,BES(t) och Pc,stat(t) medan värmelagret laddas genom H2(t).  

Modelleringen följer en plan som liknar de som görs i [5] och [8]. I optimeringen studeras olika 
målfunktioner (till exempel att minimera antalet battericykler, ”Neq”, se nedan) för att se hur olika 
kontrollval påverkar resultaten. För det stationära batterilagret och elbilarna antogs att cellkemin är 
av typen Li-NMC (litium nickel mangan kobolt) eftersom den är vanlig både för elbilar och stationära 
batterilager (se kapitel 7.1 i ”Bilagor”). Det antas att den omgivande miljön kan kontrolleras så att 
temperaturen är 20⁰C och det dynamiska åldrandet beskrivs som en procentuell minskning (%) av 
användbar kapacitet och ges av [9]: 

Qloss = 0.0008e(0.393*C-rate) Ah-flow [%] 

Här är ”C-rate” [10] enhetslös och ges av kvoten mellan den givna strömmen och den som behövs för 
att ladda (eller urladda) batteriet på en timme (1 h). ”Ah-flow” är energigenomströmningen (under en 
viss tidsperiod) uttryckt i Ah. Om det antas (som är vanligt) att ett batteris livslängd är nådd då det 
tappat 20% av sin ursprungliga kapacitet blir livslängden [100; 200; 1000; 2000; 4000 ] dagar om Qloss 
= [0.2; 0.1; 0.02; 0.01; 0.005] %/dag. Därmed, om batteriet i fråga ska ha en livslängd på ca. 10 år krävs 
det att Qloss (i medel) inte överstiger ca. 0.005 %/dag. En annan vanlig storhet som används för att 
beskriva degradering av system är ”Neq” (eng. ”equivalent full cycles”) [11] som (här) försöker 
beskriva antalet battericykler med hjälp av det totala ackumulerade energiflödet (under en viss 
tidsperiod) för batteriet jämfört med dess begynnelse kapaciteten: 

Neq = Wtot/(2*Unom*Qinit) 

Här är Wtot det totala energiflödet i Wh, Unom är den nominella batterispänningen i V och Qinit är 
begynnelse kapaciteten i Ah. 

De kontrollscheman som studeras är sådana att målfunktionen att minimera är Qloss för elbilarna (Qev) 
eller det stationära batterilagret enskilt (Qstat), Neq för elbilarna (Nev) eller det stationära batterilagret 
enskilt (Nstat), summan av Qloss eller Neq för elbilarna och det stationära batterilagret (Qev + Qstat och Nev 
+ Nstat) samt ”totalt förlorad kapacitet” som använder Qev och Qstat tillsammans med batteriernas 
respektive kapacitet enligt (Qev/100)*4*82 + (Qstat/100)*55). 
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3 Resultat 
I detta kapitel kommer de övergripande resultaten från undersökning att presenteras. Det bör åter 
igen nämnas att en energihubb är ett komplext system som kan liknas vid ett trassligt garnnystan, om 
man drar i en tråd kommer andra att följa med (se [2]). Nedan presenteras slutsatserna kring åldringen 
av de system för vilka det fanns data och modeller att inkorporera (dvs elbilarnas batterier och det 
stationära batterilagret). Storheten av vikt som ligger till grund här är minskningen i kapaciteten per 
dag (Wh/dag). 

I. Åldringen av systemen kommer att vara mycket starkt beroende på det valda kontrollschemat 
och den målfunktion som kontrollsystemet försöker att minimera (se figur 3 i ”Bilagor”). Till 
exempel, för vissa situationer och kontrollscheman, används det stationära batterilagret inte 
alls (Qloss = 0) medan med ett annat kontrollschema (för samma situation) är Qloss ca. 0.4%/dag 
(vilket ger en livslängd på 50 dagar). Ur den totala kapacitetsförlusten, i Wh per dag, för 
elbilarna tillsammans med det stationära batterilagret blir det tydligt att det är mest 
fördelaktigt att låta kontrollsystemet försöka minimera förlusten av de två energilagren 
tillsammans (t.ex. Qev + Qstat) än någon av dem enskilt. Det blir däremot bara en liten skillnad 
mellan att använda antalet battericykler (Neq) eller degraderingen (Qloss) som målfunktion att 
minimera (se figur 3 i ”Bilagor”). Eftersom Neq är lättare att beskriva i detalj borde 
implementering bli lättare. 

II. Åldringen kommer att vara beroende på hur många av elbilarna som för tillfället är anslutna 
eller har kopplats ur och körs. Åldringen är dock inte minst då alla elbilarna är inkopplade 
utan är ofta mindre då 2 – 3 bilar (av fyra) är anslutna (se t.ex. figur 3 i ”Bilagor”). Därtill, som 
väntat beror åldringen på mellan vilka tider bilarna är borta. Om kontrollsystemet försöker 
minimera Qloss för elbilarna (Qev) så lyckas det hålla denna låg oavsett när på dygnet bilen 
kopplas ur och sen återvänder men det stationära batteriet (Qstat) kommer istället att påverkas 
desto mer. Oavsett när på dagen elbilen kopplar ur och återansluter, kommer även här den 
totalt förlorade kapaciteten, i Wh per dag, att bli mindre om kontrollsystemet försöker 
minimera Qloss för elbilarna tillsammans med det stationära batterilagret (Qev + Qstats), eller 
den totalt förlorade kapaciteten, än om någon av dem enskilt valts (se figur 6). 

III. Kontrollschemat styr även så att energinivåerna i de olika energilagrena är samma vid dygnets 
början och slut. En naturlig nivå för detta är SoC4(t=0) = SoC(t=24h) = SoC0 = 0.5 eftersom då 
har man ett stort spann till den högsta och lägsta användbara energinivån. Om SoC0 varieras 
med ±25%, så att SoC0 för elbilarna, det stationära batterilagret och värmelagret kan variera 
inom intervallet SoC = [0.375 : 0.625], förändras åldringen men inte på ett direkt förutsägbart 
vis (se figur 4 och 5 i ”Bilagor”). Som sagts ovan, blir förlusten i energi per dag (Wh/dag) inte 
minst då alla elbilar är anslutna utan det är ofta bra om en ebil kopplas ur. Därtill, som ovan, 
så blir åldringen mindre om kontrollsystemet försöka minimera den totalt förlorade 
kapaciteten. 

  

 
4 SoC, State of charge 
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4 Diskussion 
Det första någorlunda uppenbara problemet för en riktig implementation är att det krävs ett 
kontrollsystem som kan göra pålitliga prognoser utifrån det rådande läget och historiska data samt 
sedan korrekt styra effektflödena för att uppfylla de valda målfunktionerna. Det kan vara lättare att 
implementera summan av antalet cykler i elbilsbatterierna och det stationära batteriet (Nev + Nstat) 
som målfunktion än till exempel den förlorade kapaciteten men resultatet blir sämre. Här tittar vi på 
medelvärdet för de 27 dygnsprofilerna och detaljstudier av dessa visar att fast de alla har samma 
energiförbrukning över ett dygn (135 kWh) så kommer resultaten att variera eftersom de alla har olika 
effektprofiler. Det är tydligt att vissa användare kommer att ha system som åldras långsammare 
eftersom de i högre grad i sin förbrukning inte har stora effektsvängningar. 

En annan viktig punkt är storleken på solcellerna i relation till förbrukningen. Om energihubben är 
helt självförsörjande kan det ses som att den inte alls har någon fast anslutning till det externa nätet 
(såsom till största delen i [2]). Detta leder dock här till problem om antalet solceller är stort eftersom 
det då ofta inte går att uppfylla målfunktionerna och balansvillkoren ty för mycket effekt flödar in men 
”används” inte. Av överskottet kan bara en liten del tillfälligt lagras för annars kan inte kravet om 
energikapaciteten vid dygnets början och slut (SoC = 0.5) att uppfyllas. Därför antas det här att det 
finns en möjlighet att överföra ett överskott till det externa nätet alternativt helt enkelt slösa bort det 
som värme i en resistor. Notera att det fortfarande inte flödar in någon extern effekt. Därav blir det 
tydligt att effektflödet in från solcellerna blir ett problem om den är för stor och batterierna måste 
utnyttjas i högre grad för att upprätthålla balansen vilket då kan bli en fråga om korrekt 
dimensioneringen av solcellerna (i brist på effektflöde till det externa nätet). 

I optimeringen används ofta den procentuella kapacitetsförlusten som målfunktion vilket gör att det 
går att tydliggöra vad som händer. Från ett miljö- och ekonomiskt perspektiv så skiljer sig dock 
betydelsen av detta åt för elbilarna och det stationära batterilagret pga. deras ursprungskapacitet. Om 
de fyra elbilarna totalt tappar 0.1% kapacitet per dag är det allvarligare än om det stationära 
batterilagret gör samma sak eftersom det motsvarar ca 330 Wh jämfört med 55 Wh. Detta mynnar ut 
i en mycket större kostnad (ekonomiskt och miljömässigt) om kapaciteten ska ersättas (vi antar att vi 
kan köpa de individuella cellerna för samma kostnad). 

Det gick inte hitta studier som gjorde det möjligt att inkorporera värmepumpars degradering på 
samma sätt som för batterierna. Värmepumpars åldrande skulle företrädesvis vilja beskrivas som en 
bestående procentuell förändring i verkningsgraden (“Coefficient of performance”, CoP) pga. olika 
toppeffekter och energiuttag. Livslängden på värmepumpar bör dock vara ca. 15-20 år och kostnaden 
är betydligt lägre än den knuten till batterierna. 

Till sist, eftersom vi inte alls kan säga hur förarna faktiskt kör elbilarna kan vi inte uttala oss om den 
dynamiska åldrande som uppstår pga. detta. Notera att vi likaså här inte har tagit till hänsyn till 
kalenderåldrandet (se fotnot i ”Genomförande”). 
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5 Slutsatser 
Det är tydligt att det är mycket möjligt att påverka den operativa livslängden på en energihubb men 
att vilka kontrollval och övergripande mål som de boende sätter upp måste vara grundligt förankrade 
i en analys över den specifika situationen. De ingående systemen blir starkt kopplade genom de delade 
effektflödena vilket gör att ett försök till att förbättra livslängden för ett system kommer direkt att 
påverka ett annat. 

Specifikt sågs att det verkar bättre att kontrollsystemet försöker optimera för att minimera den totala 
kapacitetsförlusten för delsystemen tillsammans än att minimera för ett speciellt utsett delsystem. 
Från ett åldringsperspektiv, verkar det vara bra om någon eller några av elbilar inte är anslutna hela 
dagen men när de kopplar ur och hur länge de är borta spelar inte så stor roll om korrekt 
kontrollschema används. Till sist, det verkar som att det är bra för livslängden om energinivåerna, som 
energilagrena börjar och slutar dygnet med, är hälften av deras individuella kapacitet, dvs SoC = 0.5. 

Den minsta förlusten i total kapacitet är ungefär 25 Wh per dag vilket för de två batterilagerna 
tillsammans skulle betyda att en minskning på 20% av 4*82+55 kWh är nådd efter ca 8.4 år (ca. 3100 
dagar). 
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7 Bilagor 
7.1 Systembeskrivning 
I detta stycke ges detaljer kring modelleringen i GAMS tillsammans med kortfattade beskrivningar av 
de system som ingår, de ålagda begränsningarna på dessa system och de viktigaste ekvationerna som 
beskriver processerna. För en mer utförlig text se [2]. 

Solcellerna, “PV(t)”, antas vara monokristallina och det antas att kringutrustning (såsom växelriktare) 
dimensioneras korrekt. Solcellernas effektprofil kommer från [12] och formen följer den, 
approximativa, normalfördelningen över dygnet men skalad till toppeffekten. Värmepumpen, “EHP”, 
som används antas ha verkningsgrad (“Coefficient of performance”, CoP) som stämmer överens med 
existerande litteratur [13] för värmepumpar avsedda för bergvärme (“Ground Source Heat Pump”, 
GSHP) samt en maximal uteffekt på 60 kW. Här ur modelleras verkningsgraden som funktion av 
temperaturerna (Tönskat = 50⁰ C och Tberg = 6o C [14]): 

CoPGSHP(dT) = 8.77 - 0.15*dT + 7.34*10-4*dT2; 
dT = Tönskat - Tberg 

Det antas att det finns 4 stycken elbilar på totalt ca. 328 kWh. Denna siffra är formad ur diskussioner 
med BRF Stenberg där en kapacitet på ca. 82 kWh per elbil antas. Elbilarna kommer att, när de är 
inkopplade, att användas i ett V2H scenario (“Vehicle-to-Home”) där elbilens batteri utnyttjas för att 
täcka behov som, vid tidpunkten, solcellerna inte ensamma klarar av. Det ställs ett viktigt krav genom 
att det ska finns tillräckligt med tillgänglig effekt över dygnet för att ladda elbilarna så att 
energinivåerna i deras batterier är samma vid dygnets början som de är vid dess slut. Denna energinivå 
antas som oftast vara 50% av maximal kapacitet. För att undvika högt slitage på batterierna, tillåts 
energinivåer bara i intervallet 20-90%. En begränsning på 11 kW, per bil, implementerades för 
effekten som tillåts vid V2H (laddning och urladdning med växelströmsladdning enligt mode 3 med 
typ 2 kontaktdon). Det stationära batterilagret antas vara på ca. 55 kWh och även här begränsas 
energinivåerna till intervallet 20-90% av maximal kapacitet samt att energinivån ska vara samma vid 
dygnets slut såsom de var vid dess början. Maxeffekten begränsades till 55 kW vilket, vid de 
specificerade spänningsnivåerna, skulle betyda strömmar på ca. 1 C. Både för elbilarna och det 
stationära batterilagret har det antagits att battericellerna är av typen Li-NMC (litium nickel mangan 
kobolt). Ett batteripaket består ofta av flera seriekopplade moduler som i sin tur består av flera celler. 
Här antas s.k. ”puch”-celler5 av typen LG Chem E78 som bl.a. finns i vissa elbilar från VW och Renault. 
Dessa celler har en kapacitet på 78 Ah och en potential på ca. 3.7 V. En vanligt förförande i en modul 
är att flera celler parallellkopplas och bilder en grupp (för att öka strömkapaciteten) och sedan 
seriekopplas flera av dessa grupper tillsammans. För de fyra elbilarna här, väljs en modulkonfiguration 
som består av tre parallellkopplade celler i en grupp och sedan åtta seriekopplade grupper som ger en 
modulpotential på 8*3.65 V≈29.2 V och en modulenergikapacitet på 3*8*78 Ah*3.65 V≈6.8 kWh. Om 

 
5 Det finns några olika former på battericeller för elbilar och stationära batterier. Vanligast är cylindriska (såsom AA batteri som 

liknar de som används av Tesla, s.k. 18650 celler), prismatiska celler (där elektroderna består av plattor som befinner sig 
omgiven av elektrolyten (såsom traditionella bly-syra startbatterier) samt s.k. ”pouch”-celler, som liknar prismatiska, men där ett 
antal plattor av elektrodmaterialet och elektrolyten är inneslutna i en laminerad påse (vilket minskar vikten och gör det lättare 
att skala upp batteripaketet). 
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tolv stycken batterimoduler seriekopplas får man ett batteripaket på ca. 82 kWh och ca. 360 V vilket 
liknar konfigurationen för t.ex. VW Id 4 Pro. För det stationära batteriet antas liknande celler och 
moduler fast bara åtta stycken moduler i ett batteripaket (som ger ca. 55 kWh och 150 V. Det är dessa 
konfigurationer på batteripaketen som sedan används för att bestämma C-rate och Ah-flow för de 
givna effektflödena. Det antas att effekten fördelas jämt över batteriets celler samt över de elbilar som 
är inkopplade för tillfället. För de två batteribaserade energilagrena antas förlusterna i standby-läget 
vara försumbara samt att elbilarna och det stationära batterilagret inte ska ladda varandra eftersom 
detta skulle innebära extra förluster i respektive omvandlare och det bedöms vara en situation som 
inte är gynnsamt eller vanligt förekommande för den dimensionering som görs här. 

Den förbrukade elen och värmen har dimensionerats utifrån diskussioner med BRF Stenberg baserat 
på nuvarande och uppskattad framtida energianvändning. Elförbrukningen är satt till 135 kWh/dygn 
och värmeförbrukningen till 200 kWh/dygn. Eftersom effektprofilen över elförbrukningen inte var 
tillgänglig från elleverantören användes en existerande databas [15], [16] över uppmätt elförbrukning 
hos ett flertal användare under lång tid. Här användes totalt 27 stycken olika dygnseffektprofiler med 
1 sekunds mätupplösning. Dessa skalades sedan så att elförbrukningen överensstämmer med BRF 
Stenberg (135 kWh/dygn). 

Här nedan ges de dominerande ekvationerna som beskriver hur energihubbens processer (se figur 2 
nedan), dvs. effektflödena och energinivåerna i de olika systemen, implementerades i GAMS. 
Effektflödena för elektricitet och värme måste, i varje ögonblick och punkt, balanseras så att summan 
blir noll (dvs. ”inflödet” måste alltid vara lika med ”utflödet”). 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃0(𝑡𝑡) (1) 
𝐿𝐿𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃0(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃𝑑𝑑,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡)  (2) 
𝐿𝐿ℎ(𝑡𝑡) = 𝐻𝐻𝑑𝑑(𝑡𝑡) + 𝐻𝐻1(𝑡𝑡) (3) 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝐻𝐻1(𝑡𝑡) + 𝐻𝐻2(𝑡𝑡) ≤ 𝐻𝐻ℎ𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (4) 

 
Vi begränsar magnituden på flera av effekterna så att de inte överstiger orimliga värden, vilket annars 
kan leda optimeringen till resultat som inte går att realisera. Därtill anpassas gränsvärdena för 
elbilarnas effektflöde efter hur många elbilar som faktiskt är anslutna till energihubben. 

0 ≤ 𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑡𝑡) ≤ 𝑃𝑃𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (5) 
 
Alla energilagrenas energinivåer tvingas till att vara lika vid dygnets början och dess slut. Denna nivå 
sätts som oftast till 50% av den maximala kapaciteten hos energilagret i fråga. Detta gör att det är mer 
sannolikt att man kan överföra resultaten till en riktig situation och från dag till dag. 
𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(0) = 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(24ℎ) = 0.5𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (6) 
𝑊𝑊𝐻𝐻(0) = 𝑊𝑊𝐻𝐻(24ℎ) = 0.5𝑊𝑊𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (7) 
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(0) = 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(24ℎ) = 0.5𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (8) 

 
Därtill begränsar vi hur lågt och högt energinivåerna får sjunka respektive stiga. Detta är viktigt och 
görs för att undvika extremt slitage. Dessa nivåer kommer att för elbilarna bero på den totala 
andelen elbilar (N) och andelen elbilar som är tillgängliga (n) för ögonblicket. Värmelagret tillåts 
dock anta sitt fulla energispann. 

0.2𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚(𝑛𝑛/𝑁𝑁) ≤ 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) ≤ 0.9𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚(𝑛𝑛/𝑁𝑁) (9) 
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0.2𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 ≤ 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡) ≤ 0.9𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (10) 
0 ≤ 𝑊𝑊𝐻𝐻(𝑡𝑡) ≤ 𝑊𝑊𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 (11) 

 
Energinivåerna i energilagrena förändras i varje tidsögonblick beroende på om de laddas, urladdas 
eller är i vila. Graden av laddning/urladdning styrs av effektbalansen ovan men det finns 
kontrollvariabler, som ej visas här, som styr så att varje enskilt energilager inte kan laddas och 
urladdas samtidigt. Även ytterligare förändringar såsom tomgångsförluster eller när elbilarna körs 
kan hanteras genom en sista term. 
𝑊𝑊𝑚𝑚(𝑡𝑡) = 𝑊𝑊𝑚𝑚(𝑡𝑡 − 1) + (𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑚𝑚(𝑡𝑡)𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑚𝑚(𝑡𝑡)/𝑛𝑛𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑡𝑡 +𝑊𝑊�𝑚𝑚(𝑡𝑡)  (12) 

 

 
Figur 2. En energihubb består av flera samverkande energisystem. Vid BRF Stenberg har den planerade 
energihubben två energiflöden in (PV(t) och H) samt två ut (Le(t) och Lh(t)). De tre olika energilagrena, 
tillsammans med värmepumpen (GSHP), skapar ett flexibelt system trots solcellernas varierande inflöde av 
effekt 

7.2 Diskussion kring analysen 
För många användningsområden är det rimligt att beskriva batterier som en enkel spänningskälla. 
Detta är dock inte korrekt i allmänhet. I en mer utförlig kretsmodell [17] är batterispänningen 
beroende på den ström (till storlek och dynamik) som flödar genom batteriet, graden av laddning 
(SoC) samt batteriets historik. En svårighet med att studera batteriers åldrande är att fenomenet är 
extremt beroende på situationen. Bortsett från den stora skillnaden mellan batterier med olika 
elektrokemisk natur kommer åldrandet starkt påverkas av hur batteriet används. Därför antas ofta Neq 
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inte vara en tillräckligt bra storhet för att ensamt bestämma degraderingen eftersom ingen hänsyn tas 
till magnituden på effektflödena. Ett givet batteri som t.ex. urladdas med 1 kW under 1 h kommer ofta 
åldras mindre än om 10 kW under 1/10 h används även om de får samma Neq. Det finns tyvärr inga 
enkla modeller för att beskriva hur ett batteri åldras utan det krävs en god bild över effektflödena och 
även platsens temperatur och luftfuktighet påverkar. Åldrande av batterier sker som oftast pga. två 
övergripande orsaker. Först, minskningen av användbart material som naturligt leder till mindre 
laddningskapacitet, vilket kan beskrivas av ekvation Qloss ovan. Den andra effekten uppstår pga. 
uppbyggnad av icke-användbart material som då ökar den interna resistans vilket leder till mera 
förluster och en minskning av det möjliga effektflödet. Det sistnämnda är svårare att hitta data för och 
studerades inte här. Det är svårt att bedöma den verkliga operativa livslängden för ett batteri, vilket 
idag återspeglas i .t.ex. diskussionerna kring elbilars ”verkliga” livslängd. Tillverkare av elbilar 
använder standardiserade tester för att simulera bilens effektuttag och cykla batteriet, ur vilket man 
sedan kan beräkna en livslängd på batteriet. Denna är därför inte helt representativ jämfört med 
livslängden som erhålls när en verklig förare använder bilen men det ger en standardiserad skala som 
intressenter kan förhålla sig till när man undersöker elbilen i ett större perspektiv. I undersökningen 
här antogs att temperaturen kan regleras till 20⁰C, för att batterierna och andra system inte ska åldras 
i förtid, vilket ofta görs för elbilar och stationära batterilager. Samma analys skulle kunna ha gjorts för 
andra temperatur och åldringen kommer ofta att öka med ökande temperatur (i alla fall i spannet 10⁰C 
till 46⁰C, där påverkan vid 10⁰C och 20⁰C är snarlika). Eftersom degradering av system är kraftigt 
beroende på situationen, bör därför resultaten som presenteras här tolkas som en ögonblicksbild över 
hur olika kontrollbeslut påverkar istället för specifika värden över hur mycket givna komponenter 
åldras. (För att få exakta värden över den operativa livslängden hos system och komponenter bör man 
ha, över en lång tid, mycket exakta data över situationen och utrustningen.) Eftersom batterilager ofta 
innehåller delar som är både dyra och har ofördelaktig miljöpåverkan är det rimligt att försöka 
förlänga livslängden på ett sådant system. Därför bör en analys över de mest lämpliga kontrollbesluten 
omfatta även miljö och ekonomiska aspekter men det ligger utanför detta projekt. 

7.3 Tabeller 
I detta stycke har data samlats. Som beskrivits ovan i ”Genomförande” är Qev och Qstat 
kapacitetsminskningen i procent för batterierna i elbilarna respektive det stationära batterilagret. Nev 
och Nstat, är antalet cykler (enligt beskrivningen i ”Genomförande”) för batterierna i elbilarna 
respektive det stationära batterilagret. Målfunktionen ”förlorad kapacitet” använder Qev och Qstat 
tillsammans med batteriernas respektive kapacitet enligt (Qev/100)*Qev,0 + (Qstat/100)* Qstat,0 (där Qev,0 
= 4*82 kWh och Qev,0 = 55 kWh). 
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Figur 3, här ser vi den totalt förlorade kapaciteten, per dag, för elbilarna tillsammans med det stationära 
batterilagret för några olika valda målfunktioner (som kontrollsystemet försöker att minimera) samt för olika 
antal anslutna elbilar (av fyra möjliga). Överlag verkar det bäst att ha den förlorade kapaciteten som 
målfunktion. 

 

 

Figur 4, visar den totalt förlorade kapaciteten, per dag, för elbilarna tillsammans med det stationära 
batterilagret då SoC0 för det stationära batterilagret varieras (SoC0 för värmelagret påverkade inte) samt då 
kontrollsystemet har Qev som målfunktion. För fallet då bara två elbilar är anslutna påverkar även deras SoC0 
åldrandet där ”2*” är då elbilarnas SoC0 = 0,375 eller 0,5 och ”2**” är då SoC0 = 0.625.  
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Figur 5, visar den totalt förlorade kapaciteten, per dag, för elbilarna tillsammans med det stationära 
batterilagret då SoC0 för det stationära batterilaget (SoC0 för värmelagret och elbilarna påverkade inte) samt då 
kontrollsystemet försöker att minimera Qev + Qstat (a) samt den totalt förlorade kapaciteten (b). För fallet då 
bara två elbilar är anslutna kunde inte en lösning, med de satta begränsningarna, hittas för alla de 27 stycken 
undersökta dygnsprofilerna. 
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Figur 6, visar den totalt förlorade kapaciteten, Wh per dag, för elbilarna tillsammans med det stationära 
batterilagret då en elbil kopplas ur och används (klockan ”Start”) samt sen återvänder (klockan ”Slut”) då 
kontrollsystemet försöker att minimera Qev, Qev + Qstat, samt den totalt förlorade kapaciteten.  
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