Lathund - Inför upphandling av batterilager
För systemet är följande dimensionerande faktorer viktiga:
•
•
•

•

Hur mycket ström, spänning, effekt och energi behövs per cykel? Tänk på att
batteriet degraderas med tiden!
Inom vilket tidsspann ska batteriet leverera tänkt ström eller effekt på en
cykel (C-rate)?
Finns krav på särskilda spänningsnivåer? Tillverkare kan tillhandahålla en
kombination av serie- och parallellkopplade moduler med battericeller för att få
rätt spänningsnivå.
Hur stort förvaringsutrymme finns till batterierna? Ett system med en viss typ
av litiumjonbatterier på 25 kWh tar upp ungefär 0,4 m 2 golvyta och dess
skåphöjd är ca 2,1 m. Dock varierar detta beroende på vilken batterityp
används och vilket typ av system som sätts samman.

Checklista över innehåll och parametrar som bör kravställas i en ramhandling:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Kort beskrivning om projektet
Krav på installerad användbar batterikapacitet
Krav på batterikemi
Krav på övervakning eller Battery Management System (BMS)
a. Vad skall redovisas i BMS? Exempel på parametrar kan vara State of
charge (SoC) och State of Health (SoH)
Kompatibla spänningsnivåer
Systemverkningsgrad vid i- och urladdning
a. Specificera vilken i- och/eller urladdningseffekt som kravställs (C-rate)
Livslängd och krav på garantier kopplad till:
a. C-rate
b. Energy throughput
c. Åldersdegradering
Placering av batterisystem
a. Brandsäkerhet
b. Storlek på skåp
Miljö och etik
a. Ursprung
b. Tillverkning
c. Återvinning
Krav på att installation och idrifttagning ska ingå i pris men vara särredovisat

Batteriets verkningsgrad
Batteriets verkningsgrad bestäms av förluster vid i- och urladdning. Om förlusten i
respektive moment är 2 % har batteriet en verkningsgrad på 96 %.

Version: 20181120

Sida 1 (2)

Urladdningsdjup och degradering
Vilket urladdningsdjup och hur batteriet degraderas beror på vilken typ av kemi
batteriet har. Exempelvis används vanligen endast 80 % av kapaciteten (10-90 %) i
ett konventionellt litiumjonbatteri eftersom detta gör att batteriet degraderas i mindre
utsträckning.

State of Charge (SoC)
Mängden energi som återstår i ett batteri mätt i %. SoC kan exempelvis mätas genom
att mäta spänningen vid öppen krets eller genom att emulera batteriet (s.k. Coulomb
counting).

State of Health (SoH)
I fallet för litiumjonbatterier är SoH vanligen nivån på energikapaciteten i relation till
ursprungskapaciteten. SoH omfattar även strömförsörjningskapaciteten och
självurladdning.

Energy throughput
Energy throughput är mängden energi exklusive förluster som laddas ur batteriet
under dess livslängd. Livslängden sätter ju i allra högsta grad förutsättningen för
energy throughput, exempelvis anses litiumjonbatterier för vissa applikationer vara
förbrukade efter de nått 80 % av sin ursprungliga kapacitet.
Kravställning för batterier lämpade för lagring bör därför sättas till mängd energi som
kan levereras under dess livslängd ned till en specifik procentsats av
grundkapaciteten. Samtidigt måste det beaktas vilken ström som batteriet ska förse
övriga systemet med och vid vilken urladdningshastighet, så kallad C-rate.

I- och urladdningshastighet (C-rate)
Ett mått hur snabbt ett batteri kan laddas i och ur är C-rate. Om ett batteri med
kapacitet på 1 Ah är dimensionerat för 1 C och fulladdat så kan det ge 1 A i en timme.
Skulle samma batteri laddas ur med 0,5 C eller 2 C så ger det 0,5 A i två timmar eller
2 A i en halvtimme. Vid höga C-värden uppkommer värmeförluster i batteriet och kan
skadas. Dock finns batterier som klarar högre C-värden, exempelvis bilbatterier där
höga effekter både till och från batteriet är vanligt förekommande. Vid lagring av el i
bostadshus är det dock inte speciellt vanligt med behov för hög C-rate om inte dessa
omfattas av snabbladdstationer för bilar.
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