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Introduk  onen av en elbil  ll e   
hushåll med lokal elproduk  on från 
solpaneler öppnar upp nya möjligheter 
 ll konsum  on och lagring av denna el 

inom hushållet, vilket kan påverka både 
hushållets grad av självkonsum  on och 
självförsörjning. De  a examensarbete 
har undersökt den tekniska poten  a-
len i användning av en elbil som lag-
ring för hushåll med lokal elproduk-
 on, samt i vissa fall även sta  onärt 

ba  eri, och hur de  a kan påverka 
hushållens behov av el från nätet. En 
modell över elsystemet i e   hushåll 
har utvecklats, samt op  merats med 
avseende på a   maximera självförsörj-
ningen för hushållet. Uppmä   data 
från Sverige gällande elkonsum  on i 
hushåll, solinstrålning samt kördata från 
bilar har använts som input  ll model-
len. Totalt har 400 kombina  oner av 
hushåll och bilar modellerats över e   
år.

Resultat från modellen visar a   
hushållens självkonsum  on av lokalt 
producerad el ökar med 19 % när en 
elbil introducerats, jämfört med för 
samma hushåll utan elbil. Även själv-
försörjningsgraden för hushållen ökar 
när en elbil introducerats, trots a   en 
elbil även medför e   ökat behov av el 
för hushållen. Överlag ökar självförsörj-
ningsgraden se   över hela året med 
10 %. Ökningen blir högre om den 
installerade kapaciteten av solpaneler i 
hushållen ökas, sam  digt som skill-
naden av a   introducera en elbil är 
mindre posi  v för hushåll med redan 
befi ntlig kapacitet av sta  onär lagring. 

Resultaten visar på a   en elbil kan 
ersä  a e   sta  onärt ba  eri för lagring 
och uppnå samma grad av självför-
sörjningsgrad för hushåll. Exempelvis 
uppnår hushållen överlag samma själv-
försörjningsgrad med en elbil med e   

50 kWh ba  eri som med e   5.5 kWh 
sta  onärt ba  eri, om de i sni   har en 
installerad kapacitet på 11 kW solpane-
ler. De  a kräver a   möjligheten för ur-
laddning från elbilsba  eriet  llbaka  ll 
hushållet fi nns, utan denna möjlighet 
uppnår hushåll med elbil inte samma 
självförsörjningsgrad som hushåll med 
e   sta  onärt ba  eri. Även introduk-
 onen av en elbil utan möjlighet  ll 

urladdning ökar dock överlag själv-
försörjningen för hushåll jämfört med 
a   inte ha någon elbil alls. De båda 
lagringsmöjligheterna komple  erar 
varandra för hushåll med en installerad 
kapacitet av solpaneler på 5.5 kW i sni   
eller mer, den högsta självförsörjnings-
graden uppnås för hushåll med både e   
sta  onärt ba  eri och en elbil. Ökning 
av den sta  onära lagringskapaciteten i 
hushållen ökar dock all  d självförsörj-
ningsgraden, både med och utan elbil 
i hushållet. Modellen har i grundu  ö-
randet möjlighet a   totalt ladda ur el-
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bilsba  eriet om det är op  malt ur självförsörjningssynpunkt 
för hushållet, förutsa   a   elbilsba  eriet innehåller  llräckligt 
med energi för a    llgodose elbilens kommande körsträckor 
när den lämnar hushållet. Även med en införd minimumnivå 
för elbilens ba  eri under alla  mmar när elbilen är hemma 
(  llräcklig för a   köra 50 km) visar 
resultaten a   introduk  onen av en elbil överlag ökar hushål-
lens självförsörjningsgrad. 

Resultaten visar a   fl era faktorer påverkar hur fördelak  g 
introduk  onen av en elbil  ll e   hushåll är med avseende 
på hushållets självförsörjningsgrad. 
• Elbilar som är hemma fl er  mmar över året påverkar 

överlag självförsörjningsgraden mer posi  vt. Dock spelar 
inte enbart antalet  mmar roll, utan även när på dagen 
som elbilen är hemma, då elbilen måste vara hemma under 
 mmar med solinstrålning för a   kunna lagra lokalt produ-

cerad el. Under  mmar med solinstrålning erbjuder en elbil 
kra  igt ökad ba  erikapacitet för hushållen då e   elbilsbat-
teri, även för en plug-in hybrid, är större eller mycket större 
än e   normalt sta  onärt ba  eri. E   sta  onärt ba  eri har 
i jämförelse den uppenbara fördelen av a   all  d fi nnas 
 llgängligt i hushållet. Analys av kördatan för de drygt 400 

loggade bilarna visar dock a   all  d minst 30 % av elbilarna 
står parkerade hemma, oavse    d på dygnet. 

• Även hur stor del av hushållets totala elbehov som ladd-
ningen av elbilen står för har en påverkan på resultatet. 
Introduk  on av en elbil som står för en mindre andel av 
det totala elbehovet ökar överlag självförsörjningen, sam-
 digt som en elbil som står för en större andel av elbeho-

vet överlag minskar hushållets självförsörjningsgrad. Hur 
introduk  onen av en elbil påverkar självförsörjningsgraden 
för e   hushåll varierar dock stort mellan de olika kombina-
 onerna.
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