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Abstract

Electrification of the transport sector in Gothenburg
municipality                                                                      
- grid integration of PEV and aggregated V2G services
                                                                                                 
Johannes Hjalmarsson

In 2015, the Paris Agreement was signed by almost 200 countries in order to 
define targets for future work within sustainability and to reduce further climate 
impact. Since then, the European Union has taken these targets in earnest and 
implemented purposeful legislation for all of its members. The Swedish 
government has introduced an even more ambitious climate policy framework in 
order to achieve as low national pollution levels as possible. By doing so, regional 
and local authorities have been forced to take action in order to meet the defined 
targets for 2030 and 2050. This implies that the Swedish transport sector is now 
facing a major challenge - to reduce its emissions of greenhouse gases by at least 
70 % as of the level of 2010. A common opinion is that electric vehicles may play 
an important role in this task. To establish electric drivelines within the transport 
sector has been a worldwide vision for decades and it seems to be one of the most 
promising options today.

Sweco has together with AB Volvo, Volvo Cars AB, Göteborg Energi, ABB AB and 
Vattenfall AB financed the official project PussEL. Mainly, the purpose of this 
project was to estimate the potential of a full electrification of the transport sector 
in a medium size city by 2030. For this project, it was of particular interest to use 
Gothenburg, Sweden, as a case study. It has been most relevant to consider the 
electrification of road transport, including both private and public transport as well 
as goods distribution. The analysis has resulted in a message to residents, 
businesses and politicians, that an extensive electrification is doable. However, the 
results also indicate that the distribution grid will require a significant extension. It 
will definitely require serious effort and will rely on the implementation of smart 
and controllable vehicle charging. Nevertheless, this might be just what it takes to 
become one of the world leading countries in sustainable transports.

Secondly, the purpose of this thesis is also to clarify the potential of the local 
parking company to act as an aggregator for charging and discharging of electric 
vehicles. By considering local driving patterns, parking profiles in car parks, as well 
as prerequisites of the electricity markets, it has been possible to identify the 
technical potential. It has been of interest to investigate services including both 
smart charging (V1G) and vehicle-to-grid (V2G), in order to support an extensive 
electrification. The estimation has been done using available software from 
MathWorks: MATLAB. Previous research states that battery degradation from V2G 
services varies according to the depth of discharge (DOD). Thus, it is desired to 
utilize services that require a small DOD in order to minimize the reduction of 
battery lifetime.  Considering the economic potential, this thesis examines several 
available services as an aggregator. Due to the variable capacity in each car park 
in combination with the requirements set by the electricity markets, some services 
have been excluded at an early stage of the analysis. Although, besides economic 
profitability, a key to success is to keep the concept user-friendly. It must be kept 
in mind that car owners most likely will prioritize the freedom of mobility rather 
than leasing their vehicles as mobile batteries. 

As the Swedish lawyer Thomas Thorild once said: 
To think freely is great, but to think rightly is greater.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Transportsektorn har länge fått motstå hård kritik för det stora användandet av fossila 

drivmedel. Än idag utgörs en stor majoritet av den totala energianvändningen för svenska 

vägtransporter av diesel och bensin. Sverige har däremot gjort en av de mest ambitiösa 

klimatsatsningarna bland EU:s medlemsländer, med målsättningen att inte bidra med några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta ska uppnås innan 2045, och sett till ett längre 

perspektiv ska negativa utsläppsnivåer uppnås ur ett nationellt livscykelperspektiv. För 

transportsektorns del gäller att utsläppsnivåerna ska minska med minst 70 % till år 2030, vilket 

är en stor utmaning för hela samhället att anpassa sig till. Göteborg är en av de städer som har 

tagit ytterligare ett steg i klimatarbetet, och genom regionala initiativ har målsättningen om 

fossiloberoende transporter till 2030 antagits. Med stort engagemang från det regionala styret, 

lokala aktörer och inte minst från de boende i regionen är förutsättningarna goda för att anta 

utmaningen om hållbara transporter i våra städer. 

 

Under våren 2018 har Sweco tillsammans med AB Volvo, Volvo Cars AB, Göteborgs Energi, 

Vattenfall AB, ABB AB och Swedish Electromobility Centre gjort en omfattande utredning av 

elektromobiliteten i regionen. Genom samarbetet PussEL har expertis kunnat utbytas mellan 

aktörerna på ett smidigt sätt, och givande diskussioner föras om stadens förutsättningar att bli 

världsledande inom elektromobilitet. En av grundpelarna i analysen har varit att betrakta det 

genomförda trafikarbetet i regionen. På så sätt har en förståelse skapats för när, var och hur 

göteborgarna tar sig ut i trafiken. Ytterligare en förankringspunkt för analysen har varit visionen 

om att kunna påverka laddbeteendet hos fordonsägare. Smart laddning medför stora möjligheter 

för befintliga nätägare att hantera elektrifieringen, vilket annars kan bli ett stort problem runt 

om i landet. Men en kontinuerlig förstärkning och utbyggnad av de befintliga distributionsnäten 

sker redan i de växande städerna – så även i Göteborgsregionen.  

 

Den heltäckande analysen har resulterat i ett budskap åt både politiker och de boende i regionen, 

men riktar sig även åt alla medelstora städer. Att elektrifiera transportsektorn är en stor 

utmaning för flera sektorer i samhället. Behovet av omfattande infrastruktur för laddning, en 

standardiserad affärsmodell för tankning, och en hållbar hantering av föråldrade batterier är 

några av utmaningarna. Men det är möjligt. Med hjälp av smart styrning av laddning kan de 

lugna timmarna på natten utnyttjas för att ladda den elektrifierade fordonsflottan på ett effektivt 

sätt. Med engagemang och vilja hos alla berörda parter kan den revolutionerande omställningen 

inom transportsektorn få ordentlig vind i seglen. Med en fordonsflotta som bidrar med minimala 

utsläpp av luftföroreningar till atmosfären har ytterligare ett steg tagits mot att förbättra 

luftkvaliteten i våra urbana miljöer. Hög luftkvalitet, låga bullernivåer och ett energieffektivt 

transportsystem skulle göra Sverige till en stor förebild. 

 

Tillsammans med smart laddning öppnar även elektrifieringen upp dörrarna för fler aktörer att 

slå sig in på olika marknader för elkraft och nättjänster. För den som förvaltar ett stort antal 

fordon finns eventuellt en stor potential att erbjuda tjänster för det lokala nätbolaget, eller att 

slå sig in på de nordiska elmarknaderna. Göteborg Stads Parkering AB förvaltar i dagsläget ett 
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stort antal parkeringsplatser i centrala Göteborg, och till år 2030 planeras omkring två tusen 

nya parkeringsplatser utrustade med flexibel laddinfrastruktur. Det gör dem till en potentiell 

aggregator i det svenska elsystemet, där stillastående fordon kan användas för att stötta elnätet 

genom vehicle-to-grid (V2G)-tjänster. 

 

För att uppskatta aggregatorns potential är det relevant att inkludera flera aspekter i analysen: 

körvanor hos boende i regionen, beläggningsprofiler i parkeringshusen, tekniska begränsningar 

men även användarnas acceptans för konceptet. Den sistnämnda har en stor inverkan på 

konceptets potential, i och med att det är användarna som i slutändan bestämmer hur fordonen 

ska användas. Konceptet behöver vara så enkelt ur användarnas perspektiv att det inte påverkar 

möjligheten att utnyttja fordonen för traditionell bilkörning. Att kunna presentera nyttorna som 

medföljer av att användaren lånar ut sitt fordon är också av stor betydelse för att ro hem 

konceptet. Då uppskattningen av tillgänglig kapacitet väl är bestämd kan det appliceras på de 

olika marknadsplatserna för att avgöra den faktiska potentialen för V2G-tjänster. 

 

Det har kunnat fastställas att det finns en teknisk potential hos aggregatorn att erbjuda tjänster 

direkt till balansansvarig aktör, men även till nätägaren. Tjänsterna som är mest relevanta att 

erbjuda från aggregatorns perspektiv är de som ger mest ekonomisk ersättning, och som medför 

den största nyttan. Att stödja elektrifieringen är en stor nytta för de lokala incitamenten och 

aktörerna, medan deltagande på elmarknaderna bidrar med en ökad ekonomisk potential hos 

aggregatorn. Nyttorna som aggregatorn medför är många, och det gäller att förmedla dessa på 

ett intuitivt sätt till användarna. Om de presenteras som mått i värden, pengar eller minskade 

utsläpp är upp till aggregatorn. Den ekonomiska situationen beror starkt på 

marknadsförutsättningarna, vilka förändras kontinuerligt i och med elsystemets utveckling. 

Genom att minimera batterislitaget från användning av V2G-tjänster samtidigt som 

batteripriserna sjunker kommer konkurrenskraften hos V2G att öka. 

 

En av de stora utmaningarna som aggregator är att hantera körvanorna hos fordonsägarna. Att 

utnyttja parkerade elektrifierade fordon för nättjänster får ännu större potential om fordonen 

inte förflyttas regelbundet likt personbilar. Förvaltare av flottor för större fordon och 

maskinparker har en stor potential då körprofilerna är mer regelbundna och batterikapaciteterna 

större. Vidare ställer den intelligenta nätintegreringen av plug in-fordon också höga krav på 

kommunikation. Fordonet behöver kommunicera med användaren, elmarknaderna, elnätet och 

aggregatorn. Hur denna kommunikation ska ske på smidigast möjliga sätt behöver klargöras 

innan konceptet kan uppnå sin fulla potential. 

 

Den stora omställning som fordonsflottan står inför har som målsättning att vara färdig till år 

2030. För att nå hela vägen fram behöver åtgärder tas redan nu. Upphandlingar inom 

kollektivtrafik och tunga transporter behöver göras med god framförhållning, och det börjar bli 

bråttom. Övergången till eldrivna vägtransporter har redan börjat, men för att nå de satta målen 

behövs en tempohöjning. En tempohöjning som gör att temperaturen på elbilsmarknaden ökar, 

och som får fler bilköpare att välja en elbil istället för en dieselbil.  

 

Den stora frågan är vem som tar det obekväma första steget och sätter bollen i rullning. 
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Exekutiv sammanfattning 
 

År 2015 skrev knappt 200 länder under Parisavtalet med målsättning att minimera den globala 

uppvärmningen. Därefter har Sverige införlivat klimatmålen genom ambitiös lagstiftning i det 

klimatpolitiska ramverket, och till år 2030 förväntas transportsektorn reducera sina 

utsläppsnivåer betydligt. Ett av de mest lovande alternativen till dagens diesel- och bensinbilar 

är elbilar, och stora satsningar har redan gjorts världen över för att elektrifiera vägtrafiken.  

 

I det omfattande projektet PussEL har Sweco tillsammans med AB Volvo, Volvo Cars AB, 

Göteborgs Energi, Vattenfall AB, ABB AB och Swedish Electromobility Centre gjort en 

bedömning av vad som krävs för att elektrifiera en medelstor stad till år 2030. För det här 

projektet har det varit intressant att betrakta förutsättningarna i Göteborgs kommun, då ett stort 

intresse och engagemang finns i regionen. Inom projektets ramar har 13 fokusområden, så 

kallade pusselbitar, identifierats - och ansvaret för dessa har fördelats mellan de involverade 

parterna. Sweco har bland annat haft i uppgift att utforma en modell i Microsoft Office: Excel 

för att uppskatta det energi- och effektbehov som den omfattande elektrifieringen medför. 

Exjobbets bidrag till projektet har varit att delta i utformandet av den efterfrågade Excel-

modellen. Målet har varit att fastställa om nätkapaciteten i regionen räcker till i och med den 

stora omställningen. 

 

Modellen utnyttjar ett flertal parametrar för att uppskatta det framtida energi- och effektbehovet 

för laddning av elfordon i regionen. Energimängden har erhållits från trafikmätningar och 

därmed utfört trafikarbete, inkluderat trafikarbete för pendlare i regionen. Behovet för laddning 

har sedan fördelats per laddtyp (snabb-, semisnabb- och normalladdning) och fordonstyp, samt 

under vilka timmar på dygnet som respektive laddtyp utnyttjas. Tillsammans med teknisk 

information om varje fordonstyp (batterikapacitet, laddeffekter och energiförbrukning) har det 

kunnat uppskattas hur effektbehovet ser ut under ett typiskt dygn. Ett viktigt antagande har varit 

att styrning av laddning i tiden är möjligt, vilket har möjliggjort att majoriteten av laddbehovet 

har kunnat hänvisas till natten då belastningen på distributionsnätet är som lägst. Laddning kan 

då ske med lägre effekt men under längre tid. 

 

Resultaten tyder på att en omfattande elektrifiering är möjlig, och att nätkapaciteten räcker till 

som följd av en kontinuerlig utbyggnad och förstärkning av distributionsnätet. Det kommer 

däremot att krävas ett omfattande arbete av samtliga aktörer i regionen för att förverkliga 

visionen om en elektrifierad fordonsflotta. Att styra tidpunkt för laddning kommer att vara en 

stor utmaning, och även att övertyga bilägarna att anpassa sig efter detta. 

 

Som utgångspunkt i den omfattade elektrifieringen har exjobbet vidare inriktat sig på att 

undersöka en ny potentiell aggregator i elsystemet - parkeringsbolagen. Med avancerad teknik 

för styrning av laddning kan förvaltare av ett större antal fordon samordna laddning och 

potentiellt även urladdning av fordonen (vehicle-to-grid, V2G) för att erbjuda ett flertal tjänster. 

Två potentiella kunder är ägare av distributionsnäten samt balansansvarig i elsystemet. 

Utgångspunkten grundar sig även i tanken om att elfordon potentiellt kan utnyttjas till mer än 

endast traditionell bilkörning. I den här analysen har endast personbilar betraktats, men en mer 

omfattande analys skulle även kunna inkludera fler fordonstyper. 

 

Genom att uppskatta tillgänglig energi i de parkerade fordonen och kombinera detta med 

beläggningsprofiler i parkeringshus samt med kunskap om elförbrukningen i regionen har 

kapacitetsprofiler för aggregatorn utformats. Vidare har dessa kunnat analyserats tillsammans 

med körvanor hos bilägare i regionen och förutsättningar på olika marknadsplatser för en 
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aggregator i elsystemet för att erhålla en marknadsanalys. Analysen har fokuserat på att 

identifiera de mest lönsamma och relevanta tjänsterna att erbjuda som aggregator, hur 

batterislitage bör betraktas och även hur användarnas acceptans spelar roll för potentialen. 

 

Resultaten tyder på att aggregatorns tekniska potential till stor del beror på vilken tillståndstyp 

som utnyttjas i parkeringshuset. Potentialen varierar även betydligt under dygnet, och de mest 

intressanta tjänsterna att erbjuda är primär frekvensreglering till balansansvarig samt nättjänster 

bilateralt med nätägaren. Det är även önskvärt att erbjuda tjänster som minimerar batterislitage, 

vilket görs genom att cykla batterierna varsamt och så lite som möjligt. Därmed är det lämpligt 

att betrakta tjänster där ersättning inkluderar både erbjuden kapacitet och levererad 

energimängd. Användarnas acceptans till konceptet är en av de största utmaningarna för att få 

konceptet att slå igenom. Mobilitet bör värderas som prio ett hos användarna, och för att lyckas 

behöver ett enkelt system utformas där användarna inte begränsas i sitt vardagliga liv. 

 

Den metodik som presenteras i exjobbet kan användas som ett verktyg vid framtida 

uppskattningar av potentiella aggregatorer i elsystemet. En av de viktigaste synpunkterna att ta 

med sig från analysen är att inte underskatta användarnas komplexitet i systemet, då både 

körvanor och acceptans är viktiga faktorer. För en mer komplett analys behöver även den 

ekonomiska potentialen utvärderas mer detaljerat tillsammans med en utformad affärsmodell. 

  



VI 

Förord 

 

 
Inledningsvis vill jag tacka er, mina medarbetare på Sweco, för möjligheten att få skriva 

examensarbetet hos er. Det har varit utvecklande för mig både som person och som blivande 

ingenjör att få delta i det stimulerande projektet PussEL. Jag skulle även vilja uppmärksamma 
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För att genomföra analysen om aggregerade V2G-tjänster vill jag tacka Jonas Eriksson, 

Göteborgs Stads Parkering AB. Ditt engagemang och din återkoppling om parkeringsprofiler 

och beläggningsstatistik har varit till stor hjälp.  

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Magnus Lindén, Sweco, och Cecilia 

Boström, Uppsala universitet. Under arbetets gång har er vägledning, expertis och kontinuerliga 

återkoppling varit oerhört värdefullt.  

 

 
Johannes Hjalmarsson, 12 juni 2018 
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Definitioner och förklaringar 

 

Aggregator   –     Samordnare för laddning eller urladdning av enheter anslutna 

         till elnätet som säljer tjänster på etablerade marknader eller 

         direkt till nätägaren. 

C-rate   –      Urladdningsmått hos ett batteri. 1C motsvarar att en full 

laddning laddas ut från batteriet på en timme. 2C motsvarar 

den dubbla urladdningshastigheten, dvs en full laddning laddas 

ut på en halvtimme. 

Elbil  –      En bil vars transportarbete görs med hjälp av eldrift från 

        antingen batterier eller bränsleceller. 

Intermittent  –      Väderberoende. 

Klimatbonusbil  –      En personbil, lätt buss eller lätt lastbil som är typgodkänd,  

uppfyller utsläppskrav enligt EU förordning 715/2007, samt                  

släpper ut maximalt 60g CO2/km. Alternativt regelverk finns 

        för gasbilar. 

Lastfaktor  –    Definieras som total last / maximal last under given tid. Låg       

        lastfaktor innebär att gällande nät inte utnyttjar sin högsta 

        kapacitet på ett effektivt sätt. 

Miljöfordon  –      Klassificering för de fordon som har lägre inverkan på miljön 

        än likvärdiga fossildrivna fordon. Regelverk för 

        miljöklassificering utformas av högre instans, exempelvis  

        EU. 

Normalladdning –      Laddning av elbil eller hybridbil som görs med en effekt som 

        inte överstiger 3,7 kW. Normalladdning utnyttjas till exempel 

        då fordonsägare laddar i hemmet eller på en del arbetsplatser. 

Plug in-fordon –      Ett fordon med batteri som energilager som har möjlighet att  

        anslutas till elnätet vid laddning. 

Plug in-hybrid  –      Ett fordon med två drivlinor, där den ena utgörs av ett batteri  

        och en motor som möjliggör eldrift. Den andra drivlinan kan  

        utgöras av valfritt alternativt drivmedel. 

Prosument   –      Sammanslagning av begreppen producent och konsument. 

        Det beskriver att den anslutna aktören både kan producera  

        och förbruka elkraft via gällande anslutning och avtal. 

Roterande massa  –      Vid produktion av elkraft utnyttjar majoriteten av dagens 

        energislag att generatorn har en roterande del, så kallad rotor. 

        Ju större massa rotorn har desto mer energi krävs för att få 

        den att rotera. Omvänt gäller även att det krävs en stor mängd 

        energi för att bromsa in en stor roterande massa. 

Snabbladdning –      Laddning av elbil eller hybridbil som görs med hög effekt för  

        att ladda batteriet på så kort tid som möjligt. Nyckeltal för  

        laddtiden är ca 30 min för att ladda upp en betydande del av  

        kapaciteten. 
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Semisnabbladdning –    Laddning av elbil eller hybridbil som gös med medeleffekt,  

        och är ett snabbare alternativ till normalladdning. Typiska  

        laddtider för att fylla batteriet under semisnabbladdning är  

        mellan 30min och 2 timmar. 

Supermiljöbil –      Bil med utsläppsnivå lägre än 50g CO2/km. 

Ultrasnabbladdstation  –      Snabbladdningsstation med effektuttag upp till 350kW. 

 

 

Förkortningar 

 

AC  – Växelström (Eng: alternating current). 

aFRR  – Automatisk frekvensåterställningsreserv (Eng: Automatic Frequency  

   Restoration Reserve). 

BAU  – Förväntad utveckling utan ytterligare åtgärder (Eng: Business as usual). 

BEV  – Elbil (Eng: battery electric vehicle). 

DC  – Likström (Eng: direct current) 

EU  – Europeiska Unionen 

FCR-D  – Frekvensbevarande reserv för större störningar (Eng: Frequency Containment 

   Reserve – disturbance). 

FCR-N  – Frekvensbevarande reserv för normala variationer (Eng: Frequency  

   Containment Reserve – normal). 

HVDC – Högspänningsledning för likström (Eng: high voltage direct current). 

kW  – Kilowatt, enhet för effekt 

mFRR  – Manuell frekvensreglering: reglermarknaden (Eng: Manual Frequency  

   Restoration Reserve). 

PEV  – Plug in-fordon (Eng: plug in-electric vehicle). 

PHEV  – Plug in-hybrid (Eng: plug in-hybrid electric vehicle). 

SVK  – Svenska Kraftnät. 

TSO  – Stamnätsoperator (Eng: transmission system operator). 

USD ($)  – Amerikanska dollar. 

VGI  – Nätintegrering av fordon (Eng: vehicle grid integration). 

V1G  – Vehicle-to-grid typ 1. Effektflöde möjligt åt ett håll, endast laddning av  

    fordonet. 

V2G  – Vehicle-to-grid typ 2. Effektflöde möjligt åt två håll, både laddning och   

         urladdning av fordonet.  
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1. Inledning 
En av vår tids stora utmaningar har varit att anpassa våra levnadsvanor, intressen och behov 

efter vad klimatet erbjuder oss för spelrum och regler. Att hitta en välfungerande lösning till en 

sådan uppgift inkluderat samhällets alla deltagare är en både mäktig men också oerhört 

nödvändig åtgärd för att bevara vår sköra tillvaro på jorden. Det är en spelplan som kontinuerligt 

utformas och förändras, och stora kraftsamlingar har gjorts av bl.a. FN och EU tillsammans 

med stora miljöorganisationer för att möjliggöra miljöinsatser, driva igenom åtgärdspaket och 

utforma miljölagstiftning. Men framförallt har kunskapsspridningen varit en av de viktigaste 

spelpjäserna, och när samtliga spelare är medvetna om förutsättningarna är det enklare att 

utforma spelrummen för samhällets olika funktioner. 

 

Under klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att konkreta åtgärdspaket behövs 

för att inte den globala uppvärmningen ska överstiga 2oC jämfört med nivån under 

industrialiseringen, med ett optimistiskt mål inställt på att hålla sig under 1,5oC (Regeringen 

2018a). Med den globala grundpelaren väl uppförd har EU sedan fört arbetet vidare och 

definierat klimatmål för samtliga medlemsländer att förhålla sig till, och som införlivats i 

minimidirektiv och förordningar. Några av de direktiv som påverkar nationell lagstiftning är 

Förnybartdirektivet, Energieffektiviseringsdirektivet samt Luftkvalitet och renare luft i Europa 

(Energimyndigheten 2017a; EUR-Lex 2008). Flertalet kända principer har utformats för att 

underlätta miljöarbetet och eventuella tvister, t.ex. Proportionalitetsprincipen, 

Närhetsprincipen och Förorenaren betalar-principen (Michanek & Zetterberg 2017). Snart är 

år 2020 kommet, och 20/20/20-målen ska vara uppfyllda av unionens alla medlemmar (EU 

2018). Under 2014 blev det även klart att klimatmålen förlängs till 2030, där samtliga 

medlemsstater ska förhålla sig till följande: 

 

❖ Utsläppen av växthusgaser ska vara minst 40 % lägre än jämfört med nivån år 1990, 

❖ Andelen energi från förnybara energikällor ska vara minst 27 %, 

❖ Energianvändningen ska vara minst 27 % effektivare jämfört med beräknad referens (EU 

2018). 

Det omfattande nationella arbetet mot en hållbar utveckling och miljö har resulterat i att 

Riksdagen beslutat om ambitiösa miljömål för Sverige, och i juni 2017 röstades Det 

klimatpolitiska ramverket igenom - som inkluderar följande målsättningar: 

 

❖ Innan 2045 ska Sverige inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser, med vision om 

att i framtiden uppnå negativa utsläppsnivåer sett utifrån ett kretsloppsperspektiv. De 

utsläpp som fortfarande görs ska vara mindre än 85 % av nivån år 1990. 

❖ Sektorer som omfattas av Ansvarsfördelningsförordningen ska: 

o Minska sina utsläpp med minst 63 % till 2030 jämfört med år 1990, 

o Minska sina utsläpp med minst 75 % till 2040 jämfört med år 1990, 

❖ År 2030 ska utsläppen från inrikes transporter exklusive inrikes flyg, minska med minst 70 

% jämfört med år 2010 (Regeringen 2017). 
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Ett av de spelrum som behöver utforma en fungerande spelplan i och med införandet av de 

presenterade miljömålen är de tätbefolkade urbana miljöerna: där levnadsvanor, bekvämlighet 

och osmart teknikutnyttjande håller på att sätta luftkvaliteten ur spel. Här spelar 

transportsektorn en stor roll, då effekterna av avgaser och partikelutsläpp från fordon som kör 

i stadsmiljö blir direkt påtagliga för människors hälsa (Naturvårdsverket 2017a). För att bevara 

den höga luftkvaliteten i stadsmiljön behöver transportsektorn samla kraft och ställa om till en 

mer klimatanpassad fordonsflotta – innan det är försent. Teknikutvecklingen inom 

transportsektorn har under flera decennier varit målinriktad på att förbättra fordonsflottan ur 

miljösynpunkt, men alternativen har haft tuffa ekonomiska förutsättningar för att skapa 

ordentlig konkurrenskraft. Därför har styrmedel i olika former införts, exempelvis är 

biodrivmedel skattereducerade och Naturvårdsverkets kampanj Klimatklivet stöttar utvalda 

investeringar inom transportsektorn ekonomiskt (Naturvårdsverket 2017b). Men med dagens 

trender samt i och med dieselskandalen 2015 tyder mycket på att en elektrifierad fordonsflotta 

är det mest kostnadseffektiva och miljöanpassade alternativet (Berggren & Kågeson 2017). 

  

I Västra Götalands län har det regionala initiativet Klimat 2030 tagit fart, med målsättning att 

regionen ska vara oberoende av fossila energikällor år 2030 – vilket motsvarar en minskning 

av växthusgasutsläpp med 80 % jämfört med år 1990 (Länsstyrelsen Västra Götalands län & 

Västra Götalandsregionen 2017). Hållbara transporter är ett av programmets fyra 

fokusområden, som mynnar ut i fyra underkategorier: 

 

❖ Klimatsmart vardagsresande, 

❖ Accelererad omställning till fossilfria fordon, 

❖ Effektivare godstransporter, 

❖ Klimatsmarta möten och semestrar. 

Genom att starta ett officiellt initiativ med fokus på en tydlig målsättning, konkreta 

fokusområden och mycket informationsspridning är förutsättningarna för att lyckas nå ut till 

befolkningen i regionen goda. På så sätt ökar sannolikheten att fler intresseras och engageras 

när dagens fossila fordonsflotta väl kastar loss för att lämna utrymme för framtidens 

transportsystem. 

 

1.1 Projektbeskrivning 

1.1.1. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att ge ökad förberedelse inför arbetslivet som 

ingenjör efter examen, med ingenjörsmässig finess utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. Vidare 

ämnar projektet till att uppskatta potentialen att elektrifiera fordonsflottan och övriga 

transportarbeten innanför systemgränserna för Göteborgs kommun. En analys av elnätet i 

området ska även inkluderas med avseende på kapacitet, förändring av effektflöden samt 

påverkan i och med ökad andel elektrifierade fordon i området. Slutligen ska även potentialen 

för energilagring i området utvärderas för att delvis möjliggöra elektrifieringen, där mobila 

lösningar betraktas. Här syftar analysen till att klargöra hur en aggregator för laddning av plug 

in-fordon kan verksamma, och hur V2G-tjänsterna hos bör tillämpas. 
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Frågeställningarna som examensarbetet syftar att besvara är: 

❖ Är det möjligt ur elnätssynpunkt att elektrifiera samtliga transportarbeten i Göteborgs 

kommun till år 2030? Om inte, vid vilken elektrifieringsgrad av transportsektorn blir 

nätkapaciteten begränsande?  

❖ Hur kan vehicle-to-grid (V2G) konceptet användas för att integrera plug in-fordon med 

elnätet på ett intelligent sätt? 

❖ Hur och i vilken omfattning kan stadens parkeringsbolag fungera som aggregator för 

laddning av PEV? 

❖ Kommer användarkomplexiteten att bli begränsande och avgörande för potentialen hos 

V2G, och i så fall hur? 

❖ Hur kommer batteriprestanda hos PEV att förändras då fordonen utnyttjas till V2G-tjänster? 

1.1.2. Avgränsningar 

Elektrifieringen inom transportsektorn fokuserar på vägtrafik och utvalda fordonstyper inom 

sektorn, samt båttrafik i kollektivdrift. Vidare presenteras lösningar för år 2030, men det är även 

relevant att blicka framåt och avgöra vad som behöver åstadkommas till exempelvis år 2050. 

Systemgränserna har valts olika för de två enskilda analyserna. PussEL-projektet har den 

geografiska systemgränsen Göteborgs kommun, medan V2G-tjänsterna analyseras för separata 

P-hus inom regionen. Inom ramarna för exjobbet kommer endast pusselbit 1 – energi och 

effektmodell att undersökas. 

 

För analysen av V2G-tjänster hos aggregator har det lokala parkeringsbolaget identifierats som 

den intressanta aggregatorn. Vid uppskattningen av tillgänglig kapacitet kommer de fyra 

planerade parkeringshusen till 2030 att betraktas, då dessa planeras för flexibel 

laddinfrastruktur för plug-in fordon. Det har valts att presentera förutsättningarna för samtliga 

alternativ av V2G-tjänster, men endast de tjänster som har påvisat goda förutsättningar har 

inkluderats i modellen. Vidare utnyttjar parkeringsbolaget ett flertal olika tillståndstyper och 

kombinationer av dessa i parkeringshusen de förvaltar. För att förenkla analysen kommer endast 

en tillståndstyp att tilldelas varje nytt parkeringshus. Beläggningsprofilerna för respektive 

parkeringshus kommer att uppskattas tillsammans med parkeringsbolaget, men det kommer 

inte att göras en ny analys av körprofiler hos de boende i regionen. 

 

Fortsättningsvis kommer potentialen för de olika V2G-tjänsterna att uppskattas, men för att 

sedan implementera konceptet behöver en grundlig utredning av en möjlig affärsmodell göras. 

Utformningen av en sådan affärsmodell ligger utanför det här arbetets omfattning. Den 

ekonomiska potential kommer att betraktas, där de största inkomst- och kostnadsströmmarna 

identifieras och analyseras. Då en fullständig ekonomisk kalkyl kräver en välgenomtänkt 

affärsmodell, ett konkret scenario och en affärsplan hos aggregatorn har det valts att inte 

genomföra en sådan. Däremot har det valts att presentera verktygen för den ekonomiska 

kalkylen, och sedan uppskattat inkomsterna och de rörliga kostnaderna för systemet. Inkomst 

från nättjänster (bilateralt med nätägaren) samt primär frekvensreglering har valts att inte 

undersökas i detalj. Detta för att upphandlingen med nätägaren sker utan standard, och 

frekvensregleringen veckovis. Däremot kommer kostnaderna för V2G-tjänst att ställas i 
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proportion till kända marknadsförhållanden. En känslighetsanalys av batteristorleken samt 

körsträcka innan parkering har inkluderats i analysen för att undersöka systemets robusthet. 

 

Vidare betraktas endast fordon med batterier som energilager i de två analyserna. I och med att 

batteristorleken varierar betydligt mellan olika bilmodeller har hybrid- och elbilar olika 

förutsättningar och möjligheter för V2G-tjänster. V2G-analysen betraktar endast personbilar, 

och inkluderar de fordon som kan anslutas till nätet (plug in-fordon, PEV). Både hybridbilar 

och elbilar ingår i personbilsflottan i V2G-analysen, och har behandlats som två olika 

fordonstyper. Hybridbilar som inte har batterier som energilager bidrar också till omställningen 

inom transportsektorn, men det ligger utanför det här projektets omfattning. 
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2. Teori och bakgrund 
 

2.1 Nulägesbeskrivning 

2.1.1 Elektromobilitet 

Det senaste årtiondet har varit en revolutionerande tidsperiod för transportsektorn i och med 

elektromobilitetens framfart, och som följd av att klimatmålen antogs i Paris år 2015 har media 

uppmärksammat vikten av ett hållbart transportsystem ytterligare. Idag utgör världens 

elektrifierade fordonsflotta endast 0,2 % av alla lätta fordon (IEA 2017b), vilket också kan 

jämföras med andelen nyregistrerade laddbara bilar i Europa som år 2016 uppgick till 1,3 % 

(Berggren & Kågeson 2017). Sedan år 2016 har Electric Vehicles Initiative (EVI) varit ett 

etablerat politiskt utvecklingsprojekt, där Kina och USA tillsammans med 12 andra nationer 

(bland dessa Sverige) kontinuerligt arbetar för att främja infasningen av elektromobilitet i 

transportsektorn (CEM 2016). Tillsammans innehar medlemsländerna 95 % av de registrerade 

laddbara bilarna i världen och en lika hög andel av marknaden (IEA 2017b). År 2017 inledde 

EVI kampanjen EV30@30 med målsättningen att laddbara fordon ska ha 30 % 

marknadsandelar för sålda nyproducerade fordon hos samtliga medlemsländer år 2030 (IEA 

2017a). Figur 1 visar en global överblick av hur marknaden för laddbara fordon förändrades 

under åren 2010 - 2016 för de stora nationerna inom området – som även är medlemmar i EVI. 

 

Figur 1. Marknadens utveckling för laddbara fordon mellan 2010 - 2016 för de största länderna inom 

elektromobilitet och inom EVI. Den vänstra axeln visar antal nyregistrerade fordon (tusental) och avser 

stapeldiagrammet. Den högra axeln visar fordonens andelar av personbilsmarknaden år 2016 (procent) och avser 

punktdiagrammet. Cirkeldiagrammen visar hur fördelningen mellan sålda hybridbilar och elbilar såg ut samma 

år i respektive nation (procent). Källa: IEA 2017b. 

 

Från stapeldiagrammet i figur 1 kan det noteras att Kina hade överlägset störst antal elfordon 

på marknaden, och förändringstakten är anmärkningsvärd. Även USA har tagit omställningen 

till elektrifierade fordon på allvar, och var år 2016 näst störst på marknaden sett till antal fordon. 

Därefter kan det noteras att de resterande medlemsländerna har haft en mer blygsam utveckling. 

Sett till marknadsandelar såg situationen annorlunda ut: där Norge, Nederländerna och Sverige 

låg topp tre i världen år 2016. Diagrammet visar att Norge toppade elbilsförsäljningen - där var 

tredje såld nyproducerad bil var en laddbar bil, vilket var den särklass högsta marknadsandelen 

i världen. I Nederländerna, som hade den näst högsta marknadsandelen, var fortfarande färre 

än var tionde såld nyproducerad bil en laddbar bil – och i Sverige var motsvarande siffra färre 
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än var tjugonde bil. Fortsättningsvis kan det från cirkeldiagrammen noteras att fördelningen 

mellan sålda elbilar och hybridbilar varierade betydligt beroende på vilken marknad som 

betraktas. I Kina, Frankrike och Japan utgjorde elbilar en klar majoritet, medan hybridbilarna 

dominerade marknaderna i Storbritannien, Nederländerna och Sverige. För att återkoppla till 

EV30@30 så var det endast Norge som var i närheten av att nå målsättningen på 30 % 

marknadsandelar för sålda nyproducerade laddbara fordon. 

 

Ett omdebatterat argument mot att övergå till en elektrifierad fordonsflotta är att den tidigare 

inte har haft samma möjlighet att utnyttjas effektivt utanför urbana miljöer p.g.a. sämre 

infrastruktur. Figur 2 visar hur marknadsandelarna för sålda nyproducerade laddbara fordon ser 

ut för några av medlemsländernas huvudstäder och större orter samt deras nationella 

medelvärde (IEA 2017b). 

 

 
Figur 2. Marknadsandelar för sålda nyproducerade laddbara bilar hos några av EVI:s medlemsländer, sett till 

både det nationella medelvärdet och till andelarna hos de största städerna (procent). Källa: IEA 2017b. 

 

Från figur 2 är det återigen tydligt att Norge sticker ut från mängden, där det nationella 

medelvärdet ligger strax under 30 %. Marknadsandelarna i Bergen når däremot nästan upp till 

50 %, och trenden följs av samtliga medlemsländer – det nationella medelvärdet ligger under 

eller strax under medelvärdet för de stora tätbefolkade städerna. Informationen från figur 2 

bekräftar därmed att det är en lägre andel bilägare på glesbygden som väljer att köpa en laddbar 

bil. Berggren & Kågeson (2017) menar på att det finns mycket arbete kvar med att etablera 

infrastruktur i mindre tätbebyggda områden och längs med större farleder för att fler ska vilja 

och kunna ställa om till att investera i en laddbar bil. De menar också på att körsträckor, 

bränsleförbrukning, batteriprestanda och prissättning är viktiga faktorer som påverkar 

bilköparna. Utvecklingstakten för laddinfrastruktur är idag hög, men en avvägning mot 

investeringskostnaderna görs och det är rimligt att betrakta den faktiska nyttan innan 

investeringar görs. I International Energy Agencys (IEA) rapport Global EV Outlook 2017 

presenteras det vidare en genomförd undersökning på hur norska laddbilsägare uppskattar sina 

laddvanor, och några av resultaten från denna sammanfattas i figur 3. 
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Figur 3. Uppskattade laddvanor hos laddbilsägare i Norge, uppdelat på elbilar och hybridbilar samt på plats för 

laddning: hemmet, arbetsplatsen, publik laddning, destinatonsladdning samt snabbladdning. För varje plats för 

laddning uppskattas hur frekvent laddning sker. Källa: IEA 2017b. 

 

Från figur 3 kan det noteras att hemmet är den överlägset vanligaste platsen för laddning, där 

knappt 60 % av alla elbilsägare laddar dagligen följt av arbetsplatsen där ungefär 30 % av alla 

elbilsägare laddar minst tre gånger per vecka. Motsvarande siffror för hybridbilsägare är drygt 

70 % för daglig laddning i hemmet, och knappt 20 % som laddar minst tre gånger per vecka på 

arbetsplatsen. Den minst utnyttjade laddtypen för elbilar är snabbladdning, vilken är marginellt 

lika lågfrekvent använd som destinationsladdning. Drygt 90 % av elbilsägarna laddar knappt 

eller aldrig på de två nämnda platserna. För hybridbilsägare görs snabb- och 

destinationsladdning ännu mindre frekvent: 90 % av bilägarna laddar aldrig vid snabbladdare 

och knappt 10 % utnyttjar dem ens sällan, medan destinationsladdning är något mer populärt 

än snabbladdning. 

 

Den eftersträvade elektrifieringen med målsättningen som EV30@30 presenterar kommer att 

medföra ett ökat energi- och effektbehov, och i Global EV Outlook 2017 presenteras en 

uppskattning av den förväntade energibehovsökningen till år 2030 uppdelat per samhällssektor 

– som visas i figur 4 (IEA 2017b). 

 

 
Figur 4. Förväntad förändring av energibehovet i Europa mellan 2015-2030, där energin är uppdelad per 

samhällssektor och presenteras i TWh. Källa: IEA 2017b. 

 

Från figur 4 kan det noteras att elbilarna endast står för en liten del av den totala ökningen på 

ungefär 7000 TWh fram till år 2030, och enligt IEA (2017b) är den exakta siffran uppskattad 

till 1,5 % av det totala energibehovet år 2030 - vilket motsvarar 6 % av ökningen. Enligt IEA 

kommer det största bidraget till ökningen troligen att bero på ökat energibehov för byggnader 
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följt av ökad energianvändning hos växande industrier. I rapporten betonar författarna däremot 

vikten av att inte underskatta konsekvenserna av det ökade antalet elbilar sett till energibehovet, 

då det finns ett kapacitetsbehov som också behöver uppfyllas (IEA 2017b). 

 

Som tidigare nämnt kommer framtida bilköpares investeringsvilja att vara starkt kopplat till 

prissättningen på laddbara bilar (Berggren & Kågeson 2017). Hos laddbara bilar utgör 

batterikostnaderna i dagsläget en stor del av de totala kostnaderna för bilen, och för att kunna 

sänka nypriset på laddbara bilar krävs det att batterierna blir billigare (Slowik et al. 2016). Idag 

uppgår batterikostnaderna till närmare 300 USD/kWh (IEA 2017b), och I Global EV Outlook 

2017 presenteras en prognos och målbild av hur batteripriset och energidensiteten kommer 

förändras fram till år 2020 och 2022, och visualiseras i figur 5 (IEA 2017b). 

 

 
 

Figur 5. Uppskattad utveckling för kostnad och energitäthet hos batterier i laddbara fordon fram till och med år 

2022. Den vänstra axeln visar batterikostnaden (USD/kWh) uppdelat på fordonstyp och avser punktdiagrammet 

(cirklar) samt målsättningen för de olika teknikerna och aktörerna. Den högra axeln visar batteriernas 

energidensitet (Wh/L) uppdelat per fordonstyp och avser det andra punktdiagrammet (kvadrater) samt 

målsättningen för framtiden. Slutligen visar stapeldiagrammet potentialen för varje batterityp. Källa: IEA 2017b. 

 

Från figur 5 kan det noteras att priset per kWh sjönk med drygt två tredjedelar mellan åren 2009 

– 2016, och prognosen tyder på att priset kommer att fortsätta sjunka ytterligare till omkring 

100 USD/kWh - vilket motsvarar drygt 800 SEK/kWh (IEA 2017b). Vidare återspeglar det 

andra punktdiagrammet energitäthetens utveckling, och precis som batteripriset har även 

energitätheten förbättrats betydligt under den givna perioden. Det kan dessutom noteras att till 

år 2022 förväntas energitätheten öka med ytterligare 15 - 25 % enligt amerikanska 

energidepartementets målsättning (IEA 2017b). Berggren & Kågesson (2017) drar slutsatsen 

utifrån flertalet gjorda studier att elbilar troligen kommer att säljas till ett konkurrenskraftigt 

pris i mitten av 2020-talet. 

 

Avslutningsvis fastställer Berggren & Kågeson (2017) att det är svårt att sia om framtiden för 

utvecklingstakten hos fordonsflottan: då mer konservativa prognoser antyder att 

utvecklingstakten inte kommer att vara ihållande – medan mer optimistiska källor menar att 
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vältpunkten är nådd och att utvecklingstakten kommer vara fortsatt hög. Beroende på vilket 

utfall som inträffar kommer det att påverka det framtida energibehovet betydligt. 

 

2.1.2 Den svenska transportsektorn – vägtrafik 

Transportsektorn står idag för en betydande del av den totala energianvändningen i Sverige. År 

2015 uppgick transportsektorns energianvändning till 117 TWh, vilket var drygt 30 % av 

Sveriges totala energianvändning, varav 87 TWh användes för inrikes transporter 

(Energimyndigheten 2017a). Transportsektorn delas normalt sett upp efter de största 

trafikslagen: vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart, och tabell 1 sammanfattar hur 

energianvändningen fördelades inom transportsektorn totalt och inrikes år 2015 

(Energimyndigheten 2017a). I tabell 1 är även utsläppsnivåerna för respektive trafikslag 

inkluderade för samma år (Naturvårdsverket 2017c). 

 

TABELL 1. 

Energianvändning och utsläppsnivåer inom transportsektorn år 2015 uppdelat per trafikslag. Uppdelningen för 

energianvändningen är gjord efter total energianvändning, andel av total energianvändning samt andel av inrikes 

energianvändning. Källor: Energimyndigheten 2017; Naturvårdsverket 2017c. 

 

Trafikslag Energianvändning 

(TWh) 

Andel av total 

energianvändning 

(%) 

Andel av inrikes 

energianvändning 

(%) 

Utsläpp av växthusgaser för 

inrikes transporter 

(CO2-ekv, tusentals ton) 

Vägtrafik 81,8 70 94 16 771 

Bantrafik 2,6 2 3 46 

Sjöfart 22,3 19 1 370 

Luftfart 10,6 9 2 511 

 

 

Från tabell 1 kan det noteras att vägtransporter stod för majoriteten av energianvändningen med 

81,8 TWh, vilket motsvarade 70 % av den totalt använda energin och 94 % av trafikarbetet 

gjordes inrikes. Vidare framgår det från tabell 1 även att sjöfart stod för knappt 20 % och luftfart 

för knappt 10 % av den totala energianvändningen, medan bantrafiken endast utgjorde 2 %. 

Sett till inrikes energianvändning stod däremot bantrafiken, sjöfarten och luftfarten för 3 %, 1 

% respektive 2 %. Detta förklaras med att en stor del av sjöfarten görs på internationellt 

farvatten och att mycket av luftfarten sker i internationellt luftrum (Energimyndigheten 2017a). 

Slutligen visar Naturvårdsverkets statistik (2017c) att majoriteten av växthusgasutsläppen inom 

transportsektorn orsakades av inrikes vägtrafik, och minst utsläppsmängd kunde knytas till 

bantrafiken. 

 

Som tidigare nämnt är transportsektorns mål inom det klimatpolitiska ramverket ambitiöst, där 

utsläppen ska reduceras med minst 70 % jämfört med nivån år 2010 (Regeringen 2017). Med 

hänsyn till informationen som presenteras i tabell 1 blir det tydligt att vägtrafiken är det 

trafikslag som behöver den största utsläppsminskningen. Majoriteten av fordonsflottan drivs 

idag på diesel och bensin, och år 2015 utgjorde dessa två för knappt 70 av de 87 TWh som 

användes för inrikes transporter (Energimyndigheten 2017a). Förbränningsmotorernas 
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utveckling har gått mot att bli alltmer energieffektiva, men i jämförelse med dagens eldrivna 

motorer är effektiviteten relativt låg (Berggren & Kågeson 2017). Ökad andel elfordon i 

transportsektorn skulle därför medföra högre energieffektivitet och på så sätt reducera den 

totala energianvändningen samt utsläppsnivåerna (Gustafsson & Johansson 2015).  

 

Trenden för den svenska fordonsflottan visar att under de senaste 10 åren har 

energieffektiviteten ökat årligen. År 2015 var ett undantag då personbilsförsäljningen slog 

rekord, och fordonsflottan ökade i större takt än vad effektiviteten gjorde – vilket totalt sett 

resulterade i en ökad energianvändning (Energimyndigheten 2017a). Den minskade 

energianvändningen är ett resultat av bland annat förbättrad förbränningsteknik i främst diesel- 

och bensinmotorer, men även som resultat av att fordonsflottans sammansättning ändrats. År 

2015 var knappt var femte nyregistrerad bil en miljöbil1, och samma år dubblerades 

försäljningen av laddbara fordon till 15 000 fordon per år (Energimyndigheten 2017a). I 

dagsläget finns det närmare 47 000 registrerade laddbara fordon runt om i landet2 

(Elbilsstatistik 2018), men sett de nationella marknadsandelarna har el-, gas- och etanolbilar 

fortfarande en blygsam andel – år 2016 utgjorde de tillsammans endast 6 % av samtliga sålda 

nyproducerade bilar i landet (Energimyndigheten 2017a). Från figur 1 kan det kompletteras 

med att elbilarnas marknadsandel i Sverige var knappt 5 % samma år, vilket tyder på att både 

gas- och etanolbilar har relativt låga marknadsandelar i dagsläget. Den ekonomiskt tuffa 

konkurrensen från diesel- och bensinbilar präglar fortfarande marknadssituationen, men för att 

främja miljöbilarnas konkurrenskraft har flertalet politiska åtgärder införlivats. Gällande 

lagstiftning är de nationella klimatmålen, det klimatpolitiska ramverket samt reduktionsplikten 

några av de målsättningar och styrmedel som har definierats och införts av riksdagen. I tabell 

2 sammanställs ett urval av de mest relevanta subventionerna för miljöfordon och infrastruktur 

till dessa idag och inom snar framtid. Utöver de nämnda subventionerna i tabell 2 bör det 

klargöras att det finns flera implementerade åtgärder som straffar fordon med höga utsläpp. 

Exempelvis används miljözoner i urbana miljöer för att reglera vilka fordon som får röra sig 

inom området, och klassificeras enligt tre kategorier (Regeringen 2018b). I samtliga zoner 

används miljöklasserna Euro 5 och Euro 6 som referens. I zon 1 regleras tunga fordon, i zon 2 

regleras personbilar och i zon 3 får endast Euro 6-fordon drivna på el, bränsleceller eller gas 

köra (tunga fordon har även tillåtelse för laddhybrider med samma standard). 

  

                                                      
1 För definitionen av miljöbil, se avsnitt Definitioner och förkortningar 
2 Exakt antal fordon var 46 895st (Elbilsstatistik 2018) 
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TABELL 2 

Subventioner och styrmedel för miljöklassificerade fordon, tillhörande infrastruktur och investeringar inom 

transportsektorn. 

 

Policy Beskrivning Källa 

Bonus malus Bonus erhålls vid nyregistrering av klimatbonusbil3, lätt buss 

eller lätt lastbil som uppfyller kraven enligt 

fordonsförordningen och Euro 5 eller 6. Vid nyregistrering av 

bensin- eller dieseldriven personbil klass I och II, lätt buss och 

lätt lastbil som överskrider definierade utsläppsgränser 

tillkommer straffavgift under de tre första fordonsåren. 

Beräknas träda i kraft 1 juli 2018. 

 

Transportstyrelsen (u.å. a) 

Elbusspremie Premie för den som bedriver trafikverksamhet med elbussar i 

kollektivtrafik. Kan sökas av både myndigheter, kommuner 

och trafikföretag. 

 

Energimyndigheten 2016 

Klimatklivet Ekonomiskt stöd för investeringar som på ett klimatsmart sätt 

minskar lokala koldioxidutsläpp. Gäller både produktion och 

användning av förnybar energi. 

 

Naturvårdsverket 2017b 

Reducerat förmånsvärde Miljöbilar med högre inköpspris än motsvarande bil utan 

miljöklass kan få nedsatt förmånsvärde med maximalt 

10 000kr. Gäller till och med år 2020. 

 

Skatteverket u.å. 

Skattereduktion för 

biodrivmedel och el 

Biodrivmedel skattereduceras för att främja utnyttjandet av 

förnybar energi vid godkänt beslut om hållbarhetsbesked. 

Ersätts av reduktionsplikten. 

 

Skatteverket 2018 

Stadsmiljöavtal Kommuner och landsting kan få ekonomiskt stöd för 

investeringar inom hållbar kollektivtrafik och 

transportlösningar mot att initiativ tas i fler projekt inom 

området  

 

Trafikverket 2016 

Supermiljöbilspremie Premie för den som köper en ny supermiljöbil4. Delas ut som 

ekonomiskt stöd per nyregistrerad bil mot att alla krav 

uppfylls. Ersätts av Bonus malus-premien. 

 

Transportstyrelsen (u.å. b) 

Utsläppsnivå hos 

nytillverkade personbilar 

Mål för fordonstillverkare inom EU som inleddes år 2007. År 

2021 ska det säkerställas att utsläppsnivåerna hos 

nytillverkade fordon understiger 95g CO2/km. 

Sweco 2017 

  

                                                      
3 För definition av klimatbonusbil, se avsnitt Definitioner och förkortningar 
4 För definition av supermiljöbil, se avsnitt Definitioner och förkortningar 



12 

2.2 Det svenska elsystemet 
För att kunna förse hela Sverige med elektricitet har ett omfattande transmissions- och 

distributionsnät byggs ut. Det svenska stamnätet ägs av staten, och förvaltas av 

stamnätsoperatören Svenska Kraftnät (SVK). De lägre nivåerna i elsystemet ägs och förvaltas 

av andra aktörer, exempelvis lokala eller nationella nätbolag. I det här avsnittet ges en 

kortfattad beskrivning av hur transmission och distribution av elkraft sker i det svenska 

elsystemet. 

 

Det svenska elsystemet är ett sammankopplat AC-system som håller nätfrekvensen 50Hz, och 

det finns flera för- och nackdelar med att utnyttja ett sådant system – se ref (Schavemaker & 

van de Sluis 2008). Vanligtvis delas det svenska transmissions- och distributionsnätet upp i tre 

nätnivåer: stamnät, region- och lokalnät. Stamnätet används i syfte för transmission av elkraft, 

medan regionnäten även kan ha anslutningar till större elanvändare. Distribution till 

slutanvändare görs därmed huvudsakligen via de lokala distributionsnäten (Schavemaker & van 

de Sluis 2008). Elsystemets delar kan även kategoriseras efter vilken spänningsnivå som råder 

i respektive segment. Schavemaker & van de Sluis (2008) har kategoriserat de olika 

spänningsnivåerna enligt följande: 

 

❖ Genereringsnivå, 10 - 25kV. För att minimera risken att generatorernas isolerande material 

överbelastas hålls spänningsnivån relativt låg vid genereringssteget. 

❖ Transmissionsnivå, 110kV eller högre. Många system har numera ledningar som kan 

hantera betydligt mer än 110kV, exempelvis har ultrahögspänningsledningar upp emot 

1MV testats (Wikipedia 2018e). 

❖ Distributionsnivå, 10 - 72.5kV. Spänningsnivån ut till elanvändaren varierar betydligt 

beroende på anslutningstyp. Större industrier kan behöva ansluta vid 10kV eller så mycket 

som 100kV, medan hushåll och mindre krävande elanvändare ansluts till det lokala 0,4kV-

nätet (Schavemaker & van de Sluis 2008). 

 

2.2.1 Transmission 

Mycket av den svenska elkraftproduktionen sker i de norra delarna av Sverige, samtidigt som 

en stor del av förbrukningen sker i de södra regionerna (SVK 2017b). Sverige har därför ett 

stort behov av att överföra producerad elektricitet långa sträckor. Stamnätet är idag rikstäckande 

och utgörs av 15 000km ledningar med ungefär 160 transformator- och kopplingsanslutningar 

(SVK 2017a). Det svenska stamnätet har många stora anslutningspunkter i de nordvästra 

delarna av landet. Flertalet stora kraftverk är belägna här, och via knutpunkter i området 

transformeras spänningen upp till den högsta nivån på 400kV inför långväga transmission. Det 

kan även klargöras att flertalet anslutningar till stamnätet finns i närheten av samtliga större 

städer och större industrier. Slutligen har norra Europa ett integrerat elsystem, och därmed sker 

även överföring mellan Sverige och grannländerna. Länkarna mellan länderna utgörs av 

högspänningskablar för likström (High Voltage Direct Current, HVDC). 

 

Mellan stamnät, regionnät och lokalnät har sammanlänkande kraftstationer placerats ut. Vid 

dessa behöver ström och spänning regleras, och görs med transformatorer. Dessa spelar en 

nyckelroll för elsystemet, och har möjlighet att konvertera ström och spänning mellan olika 
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nivåer med en väldigt hög effektivitet (99 % eller mer) (Schavemaker & van de Sluis 2008). 

Transformatorerna är utformade för att operera under anpassade förhållanden, och märkvärden 

för ström och spänning bör inte överskridas. Överbelastning av transformatorerna medför ökat 

slitage på interna komponenter och därmed extra kostnader. Den teoretiska bakgrunden till hur 

en transformator fungerar beskrivs utförligt i Schavemaker & van de Sluis (2008). 

 

2.2.2 Distribution 

Lågspänningsnäten som går ut till slutanvändarna är uppbygga och anpassade efter varje 

specifikt område. Spänningsnivån ligger som lägst på 400V, och i urbana miljöer sker 

distributionen till stor del genom överföring i kabel under mark (Eng: underground cable) 

(Schavemaker & van de Sluis 2008). Det är fördelaktigt ur stadsplanerings- och säkerhetsaspekt 

att låta distributionen ske under mark, i och med att stadsrummet blir mindre restriktivt och 

risken för olyckor minskar. 

 

Distributionsnäten är ofta belägna i urbana miljöer, och därför placeras kraftstationerna 

vanligtvis i utkanten av nätområdet. I ett distributionsnät med ett stort antal anslutningar uppstår 

snabbt en komplex nätstruktur. För att kunna hantera det stora antalet elanvändare och 

distributionen till samtliga går elkraften genom ett flertal kraftstationer, som placeras strategiskt 

i elnätet. På så sätt behöver inte kapaciteten överdimensioneras i kablarna, utan lasten kan 

istället fördelas på ett större antal kraftstationer. 

 

       2.2.2.1 Distributionsnätet i Göteborg 

Det lokala distributionsnätet i Göteborgs kommun ägs av Göteborg Energi Nät AB, som är en 

del av Göteborg Energi (Göteborg Energi 2018). Distribution till slutanvändare sker genom 

överföring via kabel, och elnätet har i dagsläget en hög leveranssäkerhet. Det finns i dagsläget 

16 aktiva krafttransformatorstationer anslutna till lokalnätet, och med N-1-kriteriet 

implementerat erhålls en kapacitet på närmare 900MVA (Andersson 2018). Enligt planerad 

utbyggnad och förstärkning av distributionsnätet till år 2030 kommer en nätkapaciteten på 

närmare 1160MVA att finnas (Andersson 2018). För att undersöka hur kommande 

elektrifiering kan påverka den högsta belastningsnivån på lokalnätet har det varit relevant att 

först undersöka nuvarande lastdata – vilken illustreras i figur 7. 
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Figur 7. Last på distributionsnätet i Göteborg under år 2017. Källa: Hellström 2018. 

 

Från figur 7 kan det noteras att den högsta belastningen på lokalnätet sker under dagtid mellan 

kl 6 och 22, och dygnsvariationerna kan tydligt ses mellan topparna. Tidräkningen i figur 7 

börjar den första januari och slutar på nyårsafton. Vidare är det även möjligt att se 

veckovariationer, och i ännu större perspektiv återspeglas säsongsvariationerna av den lägre 

belastningsnivån under sommarmånaderna. Detta visualiseras i figur 7 av att den blåa färgen 

till stor del dominerar under dygnet mellan dag 150 och 240. För att ge analysen ytterligare 

underlag presenterar figur 8 rampningen av elnätet, och visar skillnaden i belastningsnivån 

mellan varje timme. 

 

Figur 8. Rampning av effektuttaget från distributionsnätet i Göteborg. 
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Från figur 8 kan det noteras att den största timvisa ökningen av belastningsnivån på elnätet sker 

under morgontimmarna då effektökningen per timme är så hög som 100MW/h. En betydande 

effektökning kan även noteras under kvällstimmarna, och från figur 8 är det klart att ökningen 

på kvällstid är säsongsberoende. Från figur 8 är det även möjligt att notera övergången mellan 

vinter- och sommartid, och även den omvända omställningen. Med informationen från figur 7 

och 8 är förutsättningarna hos distributionsnätet tydliga. Det kan konstateras att om stora 

effektuttag för laddning av PEV görs under morgontimmarna kan effektbrist uppstå. Om stora 

effektuttag däremot görs under kvällstid kan kapacitetsbrist på lokalnätet uppstå om 

effektbehovet är tillräckligt stort. 

 

2.3 Elhandel 
För aktörer inom elbranschen finns det möjlighet att erbjuda sina tjänster på flera olika 

marknader och tidshorisonter. Köpare och säljare som handlar med stora volymer vill försäkra 

sig om leverans i god tid, och hänvisas till marknader som säkerställer balans under kommande 

leveransdygn. Aktörer som handlar under rådande leveransdygn kan istället söka sig till 

marknader för kommande leveranstimme, och på några marknader är 15min-upplösning 

tillgänglig. I det här avsnittet ges en kortfattad beskrivning av de största marknaderna för 

elhandel i norra Europa, med fokus på svenska förhållanden. Därefter förklaras vad en 

aggregator är, och förutsättningarna hos de olika marknaderna för denna. 

 

2.3.1 Nord Pool Spotmarknad (Dagen före-marknad) 

Den nordiska marknaden för elkraft till nästkommande leveransdygn sker på Nord Pool 

spotmarknad, Elspot, där Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Litauen är anslutna 

nationer. Figur 9 visar en karta över elområdena i det nordiska elsystemet. 

 

 
Figur 9. Elområden i det nordiska elsystemet. Källa: Wikipedia 2017. 
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Det är tydligt från figur 9 att strukturen för elområdena varierar för de olika länderna. 

Exempelvis har Norge fem elområden, Sverige har fyra, Danmark har två medan resterande 

länder har ett elområde vardera. På Elspot säkerställs att utbud och efterfrågan av elkraft 

balanseras i varje elområde för varje timme, och timpriset för el under nästkommande dygn 

sätts systematiskt genom budgivning hos både producenter och konsumenter (Nord Pool spot 

u.å.). Klockan 12 dagen innan leverans fastställer Nord Pool spotpriset på el, och figur 10 

illustrerar hur prissättningen görs. 

 

 
Figur 10. Illustration av hur prissättningen görs på Nord Pools spotmarknad Elspot. Den blå kurvan visar bud för 

efterfrågan av elkraft, och den svarta kurvan visar säljbud hos producenter för en given timme. Källa: Nord Pool 

2017a. 

 

Båda parter lämnar in bud till Nord Pool för de timmar som de antingen kan sälja eller vill köpa 

el på Elspot. Köparnas bud ska innehålla en specificerad energimängd som vill köpas per 

timme, samt under hur många timmar som behovet finns. Omvänt innehåller säljarnas bud en 

timvis energimängd som kan levereras, och under hur många timmar det gäller. Buden sorteras 

efter storleksordning, och av figur 10 framgår det att det slutgiltiga elpriset sätts av 

skärningspunkten hos kurvorna för utbud och efterfrågan. Priset ges därmed av det högsta budet 

hos köparna då jämvikt nåtts. Alternativt formulerat sätts priset av det lägsta budet hos säljarna 

då jämvikt nåtts (Nord Pool spot u.å). Det kan även noteras från figur 10 att de parter som går 

ut för hårt på marknaden (säljare som lägger för höga bud eller köpare som bjuder för lågt) inte 

tjänar något på ett sådant drag. Beroende på hur dessa två kurvor artar sig för varje timme flyttas 

brytpunkten tills jämvikten är nådd. Således är Elspot en marknad som inte styrs av 

balansansvarig aktör, utan här råder fri konkurrens. Dagens Industri (DI) gjorde i juni 2018 ett 

inslag om elprisets utveckling under 2018, och konstaterade att spotpriset har dubblerats sedan 

nyårsskiftet (DI 2018). I inslaget pekar analytikerna på flera faktorer som påverkar spotpriset, 

bland annat nivåer i magasin hos vattenkraftverk, elmarknaden i Europa samt handel med 

utsläppsrätter. Priserna förväntas även bli mer fluktuerande i och med ökad andel förnybar 

elkraftproduktion. Den fullständiga analysen återfinns i ref (DI 2018). 
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2.3.2 Elbas (Intradag-marknad) 

För att hantera fluktuationer och osäkerheter inom produktion och användning av elkraft 

närmare i tiden än vad Elspot kan hantera finns ytterligare en elmarknad – Elbas. Även här står 

säljare och köpare varandra som motpart likt på Elspot. Båda parter har möjlighet att lägga bud 

för försäljning eller inköp av effekt senast en timme innan leveranstimmen. Exempelvis kan 

bud för leverans klockan 14.00 läggas senast klockan 12.59 samma dag (Nord Pool 2017d). I 

och med ökad andel intermittent elkraftproduktion i norra Europas elmix blir den timvisa 

variationen inom elproduktionen högre. Således blir Elbas både en mer attraktiv och nödvändig 

marknad, och det medför större möjligheter för involverade aktörer inom elhandel. Genom att 

kunna lägga bud under rådande leveransdag finns det större möjligheter att utnyttja 

närtidsprognoser, vilket är önskvärt för exempelvis vind- och solkraft (Nord Pool 2017d). I 

Tyskland finns även EPEX - en elhandelsmarknad i 15min-upplösning för att balansera utbud 

och efterfrågan i ännu högre tidsupplösning. Genom att införa auktionsmarknader med hög 

tidsupplösning erbjuds även spelrum för energilager med kort responstid (Metz & Saraiva 

2018) samt ökad möjlighet att stötta intermittent elproduktion. 

 

2.3.3 Reglerkraftaffärer 

Varje land i det nordiska elsystemet har en balansansvarig aktör som har i uppgift att bevara 

balansen på elnätet. I Sverige har Svenska Kraftnät (SVK) balansansvaret (Nord Pool 2017e), 

och de gör vad som krävs för att upprätthålla frekvensen och stabiliteten hos elsystemet. Det är 

också de som hanterar skillnader i utbud och efterfrågan som kvarstår efter att handeln på Elspot 

och Elbas slutförts. För att effektivisera regleringen är arbetet delvis planerat, men visst 

manuellt arbete krävs vid stora avvikelser. Elhandlare och producenter som kan erbjuda mindre 

reglervolymer men med god framförhållning hänvisas till de planerade reglerkraftaffärerna. Här 

kan bud för volymer som understiger 10MW göras (SVK 2016a). Efter att den planerade 

regleringen tagit vid krävs visst manuellt arbete, vilket görs av den balansansvarige. 

Reglerkraftaffärerna delas vanligtvis upp i tre nivåer: primär-, sekundär- och tertiärreglering. 

Primär- och sekundärreglering sker automatiskt genom att upphandlade effektreserver ständigt 

läser av nätfrekvensen och justerar avvikelser från 50Hz. Den tillåtna avvikelsen har bestämts 

till ±0,1Hz (SVK 2016b). Primärreglering används för att stabilisera nätfrekvensen vid mindre 

förändringar hos producenter och konsumenter (Frequency Containment Reserve – Normal, 

FCR-N), men hanterar även större avvikelser (Frequency Containment Reserve – Disturbance, 

FCR-D). Sekundärreglering används för att återställa nätfrekvensen till 50,00Hz och är nyligen 

implementerat i elsystemet (Automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR)(SVK 2016b). 

Vid större avvikelser kan manuell hantering behövas, så kallad tertiärreglering. Ur SVK:s 

perspektiv kan de antingen behöva upp- eller nedreglera under den givna timmen beroende på 

momentan balans i systemet (SVK 2016a). För tertiärreglering tillämpas flera metoder, 

exempelvis reglermarknaden (Manual Frequency Restoration Reserve, mFRR) och 

effektreserven, och det krävs att budvolymen är minst 10MW (SVK 2016a). 

 

2.3.3.1 Reglermarknaden  

Bud för upp- eller nedreglering lämnas på reglerlistan på timbasis, och vid behov kan 

balansansvarig avropa bud för att jämna ut skillnader i elsystemet (SVK 2016a). På 

reglermarknaden står alltid SVK som motpart mot elhandlaren. Då det råder för låg produktion 
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i systemet sjunker nätfrekvensen, och SVK är tvungen att köpa upp-reglering för att balansera 

elnätet. Balansansvarig köper då effekt från en producent som har tillgänglig kapacitet vid 

leveranstimmen. Omvänt finns det vid produktionsöverskott för mycket elkraft i systemet, och 

SVK tvingas köpa överskottet för att inte nätfrekvensen ska höjas (Nord Pool spot u.å.). 

Alternativt formulerat köper den balansansvarige ned-reglering från en producent så att 

produktionen minskar. För att lägga bud på reglerlistan behöver aktören vara behörig, och 

uppfylla ett antal kriterier som definieras av balansansvarsavtalet (SVK 2016a). Varje bud ska 

innehålla specifikationer om volym (MW), tid för tjänst, pris (SEK/MWh) och vilket 

reglerobjekt det rör sig om. När samtliga bud har lagts för den betraktade timmen blir högsta 

uppregleringsbud och lägsta nedregleringsbud prissättande för respektive tjänst. Det bör 

tydliggöras att ett reglerobjekt behöver kunna erbjuda både upp- och nedreglering (). Det är 

även möjligt för balansansvarig att avropa så kallade specialregleringsbud, vilka kan göras om 

det inte är möjligt att avropa kommande bud i ordningen. Det bör noteras att 

specialregleringsbuden inte är prissättande på reglermarknaden. 

 

Fortsättningsvis visar figur 11 upp- och ned-regleringspriset för elområde SE3 under år 2017 – 

där Göteborg är beläget. 

 

 
Figur 11. Reglerpris under år 2017 för elområde SE3. Den mörkare kurvan visar uppregleringspriset för varje 

timme, och den ljusare visar nedregleringpriset. Timme 1 motsvarar klockan 00 - 01 den 1 januari 2017. Källa: 

Nord Pool 2017b. 

 

Från figur 11 kan det noteras att prisnivån är relativt stabil under större delen av året. Några 

stora toppar i prisnivån kan registreras under ett fåtal timmar under andra halvåret. De stora 

mörka pikarna i figur 11 tyder på att det har funnits ett stort behov av uppreglering under några 

timmar under 2017. Reglerpriset har då gått upp till närmare 3000 SEK/MWh, vilket är nästan 

tio gånger det normala priset på reglerkraft. Några pikar kan även ses för nedregleringspriset, 

vilka infaller under samma tidsperiod som toppnoteringarna för uppreglering. Det kan även 

noteras att priset för nedreglering var negativt under ett antal tidpunkter. Detta kan uppnås 

genom att produktionen har varit stor jämfört med förbrukningen, och därmed finns ett stort 

behov av att förbrukningen ökar. 
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2.3.3.2 Störnings- och effektreserv 

För att kunna hantera de kallaste vinterdagarna då kapaciteten inte räcker till i det svenska 

elsystemet finns en effektreserv att utnyttja (SVK 2018). SVK har därför ingått avtal med 

aktörer på elmarknaden om både ökad produktionskapacitet och minskad elförbrukning. 

Avtalsperioden för effektreserven är mellan 16 november och 15 mars. För att kunna erbjuda 

någon av de två nämna tjänsterna krävs en hög grad av tillgänglighet. SVK har satt gränsen till 

95 % tillgänglighet under avtalstiden, vilket innebär att erbjuden kapacitet ska finnas tillgänglig 

95 % av tiden (SVK 2018). Utöver tillgänglighet ställs ett antal krav för att få delta i 

effektreserven - bland annat är minsta budvolym för minskad elförbrukning 5MW, och 10MW 

för ökad elproduktion. För att delta i effektreserven krävs även att den erbjudna kapaciteten 

finns tillgänglig dygnet runt på reglermarknaden, och en fullständig kravspecifikation återfinns 

i ref (SVK 2018). 

 

Vid deltagande i effektreserven erhålls en administrativ ersättning för de timmar som 

förbrukningsreserven finns tillgänglig, och en fast ersättning för produktionsreserven (SVK 

2018). Då ett bud avropas av SVK erhålls en rörlig ersättning, och det är även balansansvarig 

som betalar kostnaden för att använda effektreserven (SVK 2018). 

 

2.3.4 Arbitragehandel 

I och med att elpriset fluktuerar har en alternativ affärsidé för elhandel utformats – 

arbitragehandel. Inkomsten från arbitragehandel erhålls från skillnaden mellan inköpspriset för 

energin och elpriset vid tidpunkten för försäljning - det vill säga marginalpriset (Byrne & Silva-

Monroy 2012; Botterud et al 2017; Metz & Saraiva 2018). Genom att utnyttja ett energilager 

kan elkraft köpas när elpriset är lågt, för att sedan säljas när priset på marknaden är högt 

(Botterud et al 2017; Metz & Saraiva 2018). Arbitragehandel går att implementera på antingen 

temporal eller spatial skala. Spatial handel sker genom att elkraft köps på en marknad och säljs 

på en annan, och således behövs inget konkret energilager. Temporal handel (timvis handel) 

sker genom att energi köps in vid en tidpunkt för att sedan säljas på samma marknad då priset 

har gått upp (Metz & Saraiva 2018). Här krävs ett verkligt lager, och det är nödvändigt att 

betrakta såväl energilagrets verkningsgrad som kapitalkostnad vid en ekonomisk analys (Byrne 

& Silva-Monroy 2012; Metz & Saraiva 2018). Värdet på energilagret blir som högst den 

inkomst som handeln ger upphov till, och begränsas av lagringskapaciteten (Byrne & Silva-

Monroy 2012). 

 

Byrne & Silva-Monroy (2012) lyfter fram flera fördelar med att använda batterier som 

elektriska energilager. De pekar bland annat på möjligheterna att kombinera batterierna 

tillsammans med förnybara energikällor och kunna skifta elproduktionen i tiden till då hög last 

råder. Det går även att utnyttja batterierna för nätstabilitet på ett effektivt sätt sett till den korta 

responstiden. Vidare finns det flertalet samhällspolitiska fördelar, exempelvis minskad 

användning av fossila bränslen och reducerade växthusgasutsläpp. 

 

Fortsättningsvis är det viktigt att betrakta rådande marknadsskick, och det är relevant att 

särskilja på styrda och icke-styrda marknader. Byrne & Silva-Monroy (2012) förklarar att på 

en icke-styrd marknad blir det relevant att utnyttja batterierna för elhandel och hjälpande 
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tjänster. Exempelvis blir frekvensreglering, reservkraft och spänningsreglering potentiella 

hjälpande tjänster. På en styrd marknad blir situationen annorlunda, då aktörerna ska leverera 

pålitlig elkraft till så lågt pris som möjligt. Här är det nödvändigt att jämföra elektriska 

energilager med andra konkurrenskraftiga metoder för att hitta den mest ekonomiska lösningen. 

För båda fallen kan eventuella subventioner tillkomma och bli en extra inkomstkälla. Vidare 

tar Byrne & Silva-Monroy (2012) upp vilka faktorer som är viktiga att utvärdera hos ett 

energilager som ska användas för arbitragehandel: 

 

❖ Effekt. Det maximala effektuttaget som kan göras från enheten (MW). Det är önskvärt att 

leverera så mycket energi som möjligt vid tidpunkten då elpriset är som högst. 

❖ Lagringskapacitet. Energimängden som kan lagras i enheten (MWh). 

❖ Verkningsgrad. Hur effektiv energihanteringen är hos lagringsenheten, och delas normalt 

sätt upp i två komponenter: verkningsgrad för lagring samt verkningsgrad för 

energiomvandling (eng. storage efficiency och conversion efficiency) (procent). 

❖ Ramp rate. Hur flexibel lagringsenheten är, och beskriver hur snabbt effektnivån för 

laddning/urladdning kan ändras (MW/min). 

 

Trots att batterier lämpas väl för de nämnda tjänsterna har den ekonomiska situationen för 

arbitragehandel varit svår (Metz & Saraiva 2018). Metz & Saraiva (2018) jämför flera tidigare 

gjorda studier inom området, där majoriteten konstaterar att det har varit svårt att få en lönsam 

affär genom arbitragehandel. De nämner däremot att mer nyligen publicerade studier har tagit 

hänsyn till omstruktureringar i både elsystemet och elmarknaden i sig. I dessa har mer 

optimistiska resultat presenteras, och då stor andel förnybar elproduktion antas blir resultaten 

ännu mer lovande (Metz & Saraiva 2018). Botterud et al (2017) menar att det finns flera lovande 

nyttor med batterier som energilager i elsystemet, men att arbitragehandel är en av de mest 

ekonomiskt lönsamma tjänsterna och därför ett attraktivt alternativ. 

 

Vidare har Låås & Kopiez (2018) utformat en optimeringsmodell för arbitragehandel med 

batterier. Genom att optimera ett 32MWh-batteri med total verkningsgrad på 90 % och 

urladdningskapacitet 8MWh/h ser den typiska dagliga cykeln ut enligt figur 12. 
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Figur 12. Optimal dygnscykel för ett batteri som utnyttjas för arbitragehandel på den svenska spotmarknaden. 

Källa: Låås & Kopiez 2018. 

 

Från figur 12 blir det klart att batteriet laddar under timmarna då elpriset är som lägst, och 

laddar ut under timmarna då priset är som högst. För den typiska cykeln i figur 12 sker laddning 

respektive urladdning under ett kontinuerligt tidsintervall, och ur ekonomisk synpunkt är det 

optimalt att ha så hög urladdningskapacitet som möjligt. Ur teknisk synpunkt är det däremot 

inte optimalt att cykla batteriet hårt, vilket tas upp mer detaljerat i avsnitt 2.4. 

 

2.3.5 Nätnytta 

Genom att producera egen elkraft och mata ut denna på nätet, alternativt från ett energilager, 

minskar belastningen på elnätet (Vattenfall u.å). Så kallad nätnytta eller överföringsersättning 

betalas ut från det lokala nätbolaget och ersättningen bestäms även av dessa. I Göteborg är 

Göteborg Energi Nät AB distributionsnätägare, och överföringsersättningen för utmatning av 

effekt bestäms av anslutningstyp och inmatad timmedeleffekt (Göteborg Energi 2018). För de 

relevanta produktionsnivåerna gäller följande ersättningspolicy (Göteborg Energi 2018): 

 

❖ Småskalig produktion 

o Anslutning till 0.4 eller 10 kV nätet, 

o Högsta inmatad timmedeleffekt är mindre än eller lika med 1,5MW, 

o Överföringsersättning erhålls som 3 öre/kWh, 

o Abonnemangsavgiften är 5760kr/år i Göteborg, och mätavgiften är 1500kr/år. 

❖ Storskalig produktion (högspänning 10 kV) 

o Anslutning till 10 kV nätet, 

o Högsta inmatad timmedeleffekt är högre än 1,5MW, 

o Överföringsersättning erhålls som 2,1 öre/kWh 

o Ersättning för garanterad minimiproduktion: 87kr/kW 

o Abonnemangsavgiften är 6700kr/år, mätavgiften är 2700kr/år och effektavgiften är 

1,8kr/kW och månad. 
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Fullständiga specifikationer och villkor presenteras i ref (Göteborgs Energi 2018). 

 

2.3.6 Nättjänster för aggregator 

Att vara aggregator på den svenska elmarknaden innebär att samordna eller samla förbrukning 

och produktion av elkraft för att sedan sälja tjänster på relevant marknadsplats (Sweco 2018). 

En tydlig fördel med att låta en aggregator styra elanvändningen hos ett större antal användare 

är att det medför en jämnare förbrukning, och således utnyttjas elnätet på ett mer effektivt sätt. 

Genom att etablera aggregatorer inom elsystemet finns möjligheten för fler aktörer att så sig in 

på balansmarknaden (Hansson et al 2014). Det ställer däremot krav på att användaren tillåter 

att aggregatorn styr elanvändningen under givna tidpunkter, och att användaren därmed kan 

vara flexibel till relativt hög grad (Sweco 2018). 

 

Att agera som aggregator på elmarknaden är en komplex roll, och kräver god kunskap om både 

det egna systemet såväl som marknadssituationen. Som aggregator på elmarknaden finns det 

möjlighet att verka på flera av marknadens olika segment, då behovet för upp- och nedreglering 

är ungefär lika stort (Sweco 2018). Detta kan även ses från figur 11, där priserna för de två 

tjänsterna är lika stora under stora delar av året. 

 

En sammanställning av de olika marknadsplatserna har gjorts i tabell 3 (Sweco 2018).  

 

Från tabell 3 är det tydligt att day ahead, intradag och balansreglering med manuell aktivering 

(mFRR) är de tre marknadsplatser som endast erhåller ersättning för energi. Balansreglering 

med automatisk aktivering (aFRR) och de två frekvensregleringstjänsterna erhåller ersättning 

för både energi och erbjuden kapacitet. I avsnitt 2.3.4 har det presenterats att arbitragehandel 

fortfarande har ekonomiska svårigheter. Därför är det mest relevant att undersöka tjänster som 

erbjuder ersättning för energi och kapacitet. Vidare bör det även noteras från tabell 3 att minsta 

budvolym bestämmer vilka marknadsplatser som är tillgängliga för aggregatorn. En 

uppskattning av parkeringsbolagets potentiella budvolymer för de olika parkeringshusen 

presenteras i avsnitt 6.2.1. 

 

I tabell 3 har även nättjänster (bilateralt med nätägaren) inkluderats som en marknadsplats. 

Detta är en stor möjlighet för aggregatorn, i och med att aggregatorn direkt kan ingå avtal med 

nätägaren i området (Sweco 2018). Således behöver inte aggregatorn uppfylla de 

specifikationskrav som finns för de etablerade marknaderna för att kunna sälja sina tjänster, 

utan allt bestäms enligt det bilaterala kontraktet. Det finns även intresse och argument för 

nätägaren att ingå avtal direkt med aggregatorn, då den upphandlade kapaciteten kan förhindra 

att utbyggnation av nätkapaciteten krävs (Sweco 2018). Här kommer den geografiska 

positionen hos aggregatorn att spela stor roll för att kunna möta nätägarens potential för 

undviken nätutbyggnad. Prissättningen görs genom att uppskatta värdet av den erbjudna 

tjänsten, och beror på nätägarens och aggregatorns förutsättningar. Slutligen är det viktigt att 

tydliggöra aggregatorns roll i systemet, och specificera kapaciteter och tidpunkter för V2G-

tjänster. 
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TABELL 3 

Marknadsöversikt för aggregatorer. Källa: Sweco 2018. 

 

Marknad Produkt/Tjänst Prissättning Minsta 

budvolym 

[MWh/h] 

Tid mellan notering och 

driftstimme 

Ersättnings-

modell 

Day ahead  

(Nord Pool) 

Prisberoende timbud, 

blockbud 
Marginalpris 0,1 11-36h Energi 

Intradag  

(Nord Pool) 
Timbud, blockbud Pay as bid 0,1 1-32h Energi 

Balansreglering 

med manuell 

aktivering (SVK) 

mFRR Marginalpris 10a 45 min Energi 

Balansreglering 

med automatisk 

aktivering (SVK) 

aFRR 

Energi: 

Marginalpris, balanspris 

Kapacitet: 

Pay as bid 

5 

Energidel: 

Styrning i realtid 

Kapacitet: 

Handlas upp veckovis 

Energi och 

kapacitet 

Frekvensreglering 

(SVK) 
FCR-N och FCR-D 

Energidel: 

marginalpris, balanspris 

Kapacitet: 

Pay as bid 

0,1 

Energidel: 

Styrning i realtid 

Kapacitet: 

Handlas upp veckovis 

Energi och 

kapacitet 

Frekvensreglering 

(SVK) 
Säsongsbud 

Energidel: 

Upphandlas årligen 

Kapacitet:  

Upphandlas årligen 

5-10b 

Energidel: 

styrning i realtid 

Kapacitet: 

Handlas upp inför varje 

säsong 

Energi och 

kapacitet 

Nättjänster 

(Bilateralt med 

nätägaren) 

Bilateral affär, specifika 

geografiska krav 
Enligt avtal Ej standard Enligt avtal Kapacitet 

a 5MW i elområde 4. 

b Beroende på elområde och förbrukning/produktion. 
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2.4 Batterier för elbilar 
Konventionella personbilar utnyttjar att energin som behövs för transportbehovet lagras i 

kemisk form i det drivmedel som används, exempelvis bensin, diesel eller etanol. Elbilar förlitar 

sig istället på elektrokemiskt lagrad energi i batterier, och det finns ett stort antal prövade 

batteritekniker. I det här avsnittet har det redogjorts för ett urval av etablerade tekniker, hur 

batterikapaciteten påverkas av olika stressfaktorer samt av V2G-tjänster. 

 

2.4.1 Urval av tekniker 

Det finns ett antal etablerade och lovande batterikonfigurationer för elbilar, och Manzetti & 

Mariasiu (2015) redogör för ett urval av dessa. En sammanfattning av den tekniska 

informationen för de presenterade teknikerna visas därefter i tabell 4. 

 

❖ Blybatterier (Pb)– En av de äldsta batteriteknikerna som används i fordon idag. De har en 

låg produktionskostnad och kan leverera hög effekt per viktenhet, vilket gör dem till ett 

billigt alternativ. Däremot har blybatterier stora nackdelar i form av användning och 

hantering av bly och starka syror. Batterierna har även låga energi/vikt- och energi/volym-

förhållanden vilket gör dem otympliga. 

❖ Nickelkadmium-batterier (NiCd) – Denna teknik har den längsta livslängden i form av 

antalet laddnings- och urladdningscykler, och klarar över 1350 cykler. En stor nackdel är 

att batterierna är beroende av tungmetallen Kadmium, som numera fått restriktionskrav från 

EU. 

❖ Nickelmetallhydrid-batterier (NiMH) – Strukturen liknar den hos NiCd-cellen, men NiMH 

utnyttjar en väteabsorberande legering istället för kadmium på den negativa elektroden. Den 

annorlunda kemiska strukturen medför att NiMH-cellen har betydligt högre kapacitet och 

energidensitet än NiCd-batterierna (Wikipedia 2018b). En orsak till att kapaciteten är högre 

hos NiMH än NiCd är för att minneseffekterna blir lägre (Manzetti & Mariasiu 2015). 

❖ Litiumjon-batterier – En av de mest tillämpade batteriteknikerna i dagsläget, och har ett 

stort tillämpningsområde. Det som gör Li-jon-batterierna attraktiva är den stora 

energimängden som kan lagras, och att energidensiteten är hög. Tekniken har dock en 

begränsad livstid som är kortare än exempelvis NiCd- och NiMH-cellernas, och 

produktionskostnaderna är relativt höga. 

❖ Litiumjon-polymer-batterier – En variant av Li-jon-batteriet där livstiden har lyckats 

förlängas jämfört med den klassiska konfigurationen. Cellerna har däremot stora 

svårigheter med att hållas inom stabilitetsområdet, både gällande värmeutveckling och 

urladdningsnivåer. 

❖ Natrium-nickel-klor-celler (NaNiCl) – En nyare och mindre etablerad batteriteknik bygger 

på att smält salt används som elektrolyt för att skilja de två elektroderna åt. Den stora 

fördelen med tekniken är att energidensiteten är hög, men det finns säkerhetsrisker 

förknippade med de högra temperaturerna som behöver vidhållas under körning.  I och med 

att temperaturen hålls över 270oC blir lagring under längre perioder också ett problem.  
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TABELL 4 

Teknisk information för de presenterade batterityperna. Källa: Manzetti & Mariasiu 2015. 

 

Batteriteknik Energidensitet  

(Wh/kg) 

Energi/volym 

(Wh/L) 

Effekt/vikt  

(W/kg) 

Självurladdnings-

koefficient  

(% per dygn) 

Antal 

uppladdningscykler 

Pb 40 70 180 1 500 

NiCd 60 100 150 5 1350 

NiMH 70 250 1000 2 1350 

Li-jon 125 270 1800 1 1000 

Li-jon: 

polymer 

200 300 3500 1 1000 

NaNiCl 125 300 1500 0 1000 

 

Från tabell 4 blir det tydligt att batteriteknikerna har varierande prestanda. Anmärkningsvärt är 

också att i princip alla egenskaper har förbättrats hos de nyare teknikerna jämfört med 

blybatteriet. Det är önskvärt att ha höga värden för samtliga betraktade parametrar utom 

självurladdningen, då små och lätta batterier lämpas väl för EV. Vidare redovisar Catton (2017) 

i sin studie att pris och energidensitet varierar betydligt hos batterier för olika bilmodeller, vilka 

sammanfattas i tabell 5. 

 

TABELL 5 

Jämförelse av batterikostnad och energidensitet för några utvalda fordonsmodeller. Källa: Catton 2017. 

 

Tillverkare, modell, batteristorlek 

(Tillverkningsår) 

Batterikostnad 

(USD/kWh) 

Energidensitet 

(Wh/kg) 

Chevrolet, Bolt, 60kWh (2016) 145 138 

Nissan, Leaf, 30kWh (2016) 455 80-96 

Tesla, Model S, 90kWh (2015) 260 250 

 

Av tabell 5 framgår det att bland de tre jämförda modellerna har Chevrolet Bolt den lägsta 

batterikostnaden per energienhet. Kostnaden per kWh för batterisystemet hos Tesla Model S är 

nästan den dubbla, och hos Nissan Leaf är kostnaden ungefär tre gånger högre. I tidigare avsnitt 

presenterades en prognos för batteriprisets utveckling (se figur 5). Vid jämförelse med värdena 

i tabell 4 kan det konstateras att Tesla följer prisutvecklingen relativt bra, medan Chevrolet och 

Nissan har låga respektive höga batterikostnader. Fortsättningsvis visar tabell 5 även 

energidensiteten hos varje batterityp, och det kan noteras att Teslas batterisystem har högst 

energidensitet av de tre modellerna. Jämfört med de presenterade värdena i tabell 4 kan det 

även noteras att energidensiteten hos Tesla Model S är högre än de typiska värdena för 

batteritekniken. 
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2.4.2 Kapacitetsförluster 

Ett batteris livstid definieras vanligtvis på två olika men ändå relaterade sätt (Saxena et al 2016). 

Livstiden uttrycks dels som hur lång tid som batteriet kan användas (år), men även som hur 

många cykler cellen klarar av innan batterikapaciteten försämrats betydligt. Ett antal studier har 

gjorts för att uppskatta nedbrytningen av elbilars batterier (Saxena et al 2015; Saxena et al 

2016). Saxena et al (2015) förklarar att då ett batteri har brutits ned till en viss nivå måste det 

bytas ut för att fordonet ska kunna användas fullt ut. Detta medför extra kostnader för 

fordonsägaren, och det är därför önskvärt att sträva mot en lång livstid hos batteriet. De 

förklarar även att det är ett vanligt antagande att batterierna hos elbilar behöver bytas ut då 70-

80 % av maxkapacitet återstår. Laporte et al (2017) bekräftar detta antagande. Samma källa 

menar att en stor majoritet av batterierna kan användas längre än så, och att definitionen av 

livstid istället bör grundas i fordonsägarens behov. 

 

Laporte et al (2017) har gjort en omfattande analys av hur batterinedbrytning sker hos batterier 

i elbilar, främst Li-jon-batterier. De har även gjort en sammanställning av vilka faktorer och 

mekanismer som tidigare gjorda studier har identifierat som viktiga för batterinedbrytning. 

Vidare har även Wang et al (2011) och Xu (2013) gjort studier om nedbrytning i Li-jon-

batterier, där förutsättningarna och avgörande faktorer för nedbrytningen beskrivs. Följande 

mekanismer och faktorer har kunnat kopplas till kapacitetsförluster: 

 

❖ Formation av Solid electrolyte interphase (SEI) – Under tidig cykling av batteriet sker 

sidoreaktioner mellan anoden och elektrolyten och det bildas en fast yta nära anoden, så 

kallad SEI. SEI är nödvändigt för att batteriet ska fungera, i och med att det hindrar fortsatt 

nedbrytning av elektrolyten. Dessa reaktioner är irreversibla och medför därför en 

kapacitetsförlust hos batteriet. 

❖ Hög temperatur och hög ström – Genom att cykla batteriet vid höga temperaturer och höga 

strömstyrkor ökar reaktionshastigheten för irreversibla sidoreaktioner. Dessa  

❖ Överladdning av batteriet – Genom att låta terminalspänningen överstiga märkvärdet kan 

fria joner reagera och bilda en metallisk legering på anoden, vilket minskar mängden 

cyklingsbara laddningar. 

❖ Föråldring med tid – I och med att batteriet inte används kontinuerligt och med samma 

cyklingsmönster sker spontana processer som får batteriet att åldras. Här kommer 

temperatur och nuvarande laddnivå (State of Charge, SOC) att avgöra vilka processer som 

sker och med vilken hastighet. 

❖ Föråldring med cyklingsdjup (Depth of Discharge, DOD) – Flera genomförda studier visar 

att cyklingsdjupet påverkar batterislitaget (Kempton & Tomić 2005b; Bishop et al 2013; 

Laporte et al 2017). Kempton & Tomić (2005b) menar även att det kan skilja så mycket 

som tre storleksordningar i antalet cykler per livstid beroende på DOD. Om batteriet cyklas 

under 5% är batterislitaget per laddcykel minimal, och ett Li-jon-batteri kan klara upp emot 

1 miljon cykler. Bishop et al visade i sin studie från år 2013 att batterinedbrytningen nästan 

är en linjär funktion av DOD. Wang et al (2011) redovisar även liknande resultat i sin studie, 

där antalet cykler ökade från 1 000 till 10 000 då DOD minskade från 90% till 10%. 

❖ Övriga parametrar som påverkar mekanismer och cykling av batteriet: tryck temperatur, 

omgivande temperatur, effekt (ström och spänning). 
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2.4.3 Nedgradering från V2G-tjänster 

Som nämnt i tidigare delavsnitt påverkas batterinedbrytningen av ett flertal faktorer och 

mekanismer. Bishop et al (2013) förklarar i sin artikel att cyklingsdjupet hos batteriet påverkar 

nedbrytningen till stor grad. Laporte et al (2017) förtydligar också att tryck och temperatur som 

råder under cykling har stor inverkan på nedbrytningen. Det medför att arbitragehandel, som 

bör göras med lägre DOD än vid regler- och reservkrafttjänst, påverkar nedbrytningen mindre 

per laddcykel. Det är däremot viktigt att betrakta antalet cykler som görs för respektive tjänst 

under hela den angivna tidsperioden, och inte bara per laddcykel. 

 

Vidare visar även Bishop et al (2013) att urladdningshastigheten, så kallad C-rate, även har stor 

betydelse för batterinedbrytningen. Vid en hög C-rate går höga strömmar genom batteriet, 

vilket ökar påfrestningen internt hos batteriet – bland annat genom ökad värmeutveckling och 

stimulans av sidoreaktioner. Vid V2G-tjänster som används mer frekvent, exempelvis 

arbitragehandel, bör därför effektuttaget från fordonet vara så lågt som möjligt för att minimera 

batterinedbrytningen. 

 

2.5 Nätintegrering av plug in-fordon 
Fordon som har möjlighet att anslutas till elnätet går under den mer generella benämningen 

plug in-fordon (plug-in electric vehicle, PEV), och omfattar både hybrider (plug-in hybrid 

electric vehicle, PHEV) och elbilar (battery electric vehicle, BEV) (Sovacool et al 2017). I det 

här sammanhanget är det viktigt att inte blanda ihop hybridbilar och plug in-hybrider. En 

hybridbil har möjligheten att utföra transportarbete med två alternativa drivmedel, ofta används 

diesel eller bensin för längre körsträckor och ett förnybart drivmedel för kortare körningar. 

Hybridbilar har nödvändigtvis ingen elmotor för att möjliggöra eldrift. Vidare definieras en 

plug in-hybrid som ett fordon med följande egenskaper (IEEE 2007): 

 

- Det har ett batteri med minst 4 kWh lagringskapacitet som används för att sätta fordonet i 

rörelse, 

- Batteriet laddas upp med elektricitet från en extern källa, 

- Körsträckan på ren eldrift ska vara minst 10 miles (motsvarar 16,1km). 

 

2.5.1 Laddning och laddinfrastruktur 

Vid laddning kopplas fordonet upp mot nätet vid en laddstation med hjälp av en så kallad 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) - men för att underlätta kommer EVSE att 

benämnas ”laddare” i den här rapporten. Laddning av PEV sker på främst tre platser: i hemmet, 

på arbetsplatsen eller annan publik destination, samt på snabbladdningsstationer under körning. 

För att enkelt kunna hänvisa till respektive laddtyp kommer de att benämnas normal-, 

semisnabb- och snabbladdning. De görs med olika effekt och anslutningstyp, och i tabell 6 

presenteras den mer detaljerade informationen för respektive laddtyp. I avsnittet Definitioner 

och förkortningar hittas en mer genomgående förklaring av respektive laddtyp. 
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TABELL 6 

Europeiska riktlinjer för de olika laddtyperna. Källa: Falvo et al 2014. 

 

 Laddtyp Anslutning Märkeffekt [kW] 

Märkspänning  

/ Märkström 

[V] / [A] 

Låg effekt Normalladdning 1 fas AC 3,7 230 - 480 / 10 - 16 

Mellan effekt Semisnabbladdning 1 eller 3 fas AC 3,7 – 22 230 - 690 / 16 – 32 

Hög effekt Snabbladdning 3 fas AC > 22 400 - 1000 / > 32 

Hög effekt Snabbladdning DC > 22 400 - 1500 / > 55 

 

Av tabell 6 framgår det att snabbladdning typiskt görs med relativt hög effekt, detta för att 

möjliggöra snabb och effektiv laddning under körning vid kortare stopp. Numera kan 

snabbladdning göras med både AC- och DC-anslutning. Vidare är ofta normalladdning 

förknippat med hemmaladdning, och den görs med så låg effekt som möjligt under en längre 

tid. Under laddinfrastrukturens utveckling har flertalet olika tekniker för laddare tagits fram, 

och det finns idag ett flertal etablerade tekniker. Mycket arbete lagts ned på att utforma 

standardiserade laddare, och sedan Typ 2-laddaren utfärdats som standardiserad laddteknik för 

normal- och semisnabbladdning i Europa har antalet alternativ stagnerat. Därför har mycket 

arbete lagts ned på att utforma standardiserade laddare, och sedan Typ 2-laddaren utfärdats som 

standardiserad laddteknik för normal- och semisnabbladdning i Europa har antalet alternativ 

stagnerat. I tabell 7 presenteras specifikationerna för de mest etablerade laddarna i Europa, och 

i figur 13 presenteras fördelningen av hur de olika laddarna står mot varandra idag. 

 

TABELL 7 

Urval av etablerade laddare för PEV. 

 

Laddare Anslutning 
Märkeffekt 

[kW] 

Märkspänning/ 

Märkström 

[V] / [A] 

Laddtyp Källa 

CHAdeMO DC 62,5 500 / 125 Semisnabb & snabb Herron 2017 

      

CCS combo 1a 3 fas AC 52 480 / 63 Semisnabb & snabb Gode 2018 

CCS combo 1a DC 350 1000 / 350  Semisnabb & snabb Wikipedia 2018a 

CCS combo 2b 3 fas AC 52 480 / 63 Semisnabb & snabb Gode 2018 

CCS combo 2b DC 350 1000 / 350 Semisnabb & snabb Wikipedia 2018a 

      

Schuko 1 fas AC 3,7 230 / 16 Normal Wikipedia 2018c 

      

Tesla 

supercharger 
DC 145c 480 / 300 Semisnabb & snabb Wikipedia 2018d 

      

Typ 1a 1 fas AC 8 250 / 32 Normal & semisnabb IEC 2016 

Typ 2b 1 fas AC 33,6 480 / 70 Normal & semisnabb IEC 2016 

Typ 2b 3 fas AC 52 480 / 63 Normal & semisnabb IEC 2016 

a Används som standard i USA. 
b Används som standard i resten av världen. 
c 120 kW märkeffekt per bil, stationen kan dock leverera 145 kW fördelat på två fordon. 



29 

 
Figur 13. Antal laddare per laddteknik i Sverige. Källa: Elbilsstatistik 2018b. 

 

I tabell 7 kan det noteras att flertalet laddare numera klarar av höga effekter för snabbladdning, 

och trenden går mot att alltmer laddning görs med DC-anslutning. Idag klarar CCS combo-

laddaren av att hantera 350 kW DC, medan Tesla supercharger klarar av 145 kW DC. De mer 

traditionella AC-laddarna förbättras också kontinuerligt, men har typiskt fokuserat på normal- 

och semisnabbladdning. Av tabell 7 framgår det även att både CCS combo och Typ 2-laddarna 

kan hantera laddning med såväl 1 som 3 fas AC anslutningar. CCS combo har även fördelen att 

den kan välja mellan DC och AC-anslutning, vilket är gynnsamt ur användarsynpunkt då 

samma laddare kan användas till flera olika laddtyper. 

 

I nuläget finns det drygt 4700 st publika laddpunkter i Sverige. Det är tydligt från figur 13 att 

en stor majoritet utgörs av Typ 2-laddare, och näst mest förekommande är Schukoladdaren. 

Gällande angivna märkvärden för effekt, ström och spänning i tabell 7 är det klart att de visar 

begränsningarna hos laddarna, men fordonens kraftelektronik har även egna märkvärden. 

Därför behöver laddning nödvändigtvis inte ske utifrån laddarnas förutsättningar och riktvärden 

- om det är fordonen i sig som är begränsande. I dagsläget är det i de flesta fall fordonen som 

sätter den högsta nivån, vilket framförallt har varit en kostnadsfråga och till viss del en fråga 

om möjlig teknik för ombordladdare (Länsstyrelsen Västra Götalands Län och Västra 

Götalandsregionen 2017; Gode 2018). Vidare visar figur 14 hur laddpunkterna är fördelade per 

län i Sverige år 2018. 

 

 

Antal laddare

CHAdeMO CCS Combo Schuko Tesla Supercharger Typ 1 Typ 2 Övriga
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Figur 14. Uppförda publika laddpunkter i Sverige uppdelat per län. Färgskalan graderar antal laddpunkter från 

ljus (litet antal) till mörk (stort antal). Källa: Elbilsstatistik 2018b. 

 

Från figur 14 kan det noteras att Stockholms län och Västra Götalands län är de som har satsat 

mest på laddinfrastruktur för PEV med 1178 respektive 577st publika laddpunkter. Minst antal 

laddpunkter finns i Norrbotten och Uppsala län med 42 respektive 89st platser för publik 

laddning. Ungefär 3900 av de 4700 publika laddpunkterna5 har AC-anslutning, vilket 

återspeglar det stora behovet för laddinfrastruktur med låg effekt (Elbilsstatistik 2018b). 

 

Fordonen laddar även under körning bland annat genom att återvinna rörelseenergi under 

inbromsning, så kallad regenerativ bromsning. Bortsett från extern laddning är det viktigt att ha 

en effektiv intern energianvändning och återvinning för att optimera fordonen på bästa sätt 

(Srivastava et al 2010). Figur 15 visar vart laddpunkterna i göteborgsregionen är placerade idag 

och hur planerna för utbyggnaden av snabbladdare ser ut i området. 

 

                                                      
5 Exakt antal är 3934st AC-anslutna laddpunkter av totalt 4732st, se bilaga 3.  
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.  

Figur 15. Befintliga och planerade publika snabbladdare i göteborgsregionen till år 2019. 

Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen 2017. 

 

Det framgår av figur 15 att en stor del av de redan uppförda snabbladdarna är placerade relativt 

nära Göteborgs storstadsområde, och att ett antal laddare finns tillgängliga längs med de större 

farlederna in mot staden. Figur 15 visualiserar även vart pågående utbyggnadsprojekt av 

snabbladdare tar plats, och det är klart att flertalet laddpunkter ska uppföras såväl innanför som 

utanför stadskärnan. Detta görs i syfte att skapa en välfungerande laddinfrastruktur och stötta 

omställningen till en fossilfri fordonsflotta, samt för att utöka räckvidden hos bilförarna 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen 2017). I utbyggnadsfasen 

av laddinfrastruktur i regionen har Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra 

Götalandsregionen i sin rapport (2017) delat upp utbyggnaden i två etapper: 

 

1. Korridorsutbyggnad. Under den första etappen ska laddpunkter strategiskt placeras ut för att 

möjliggöra långväga transporter och integrering mellan större städer och orter. Figur 15 

illustrerar mellan vilka orter det är problematiskt att ta sig fram med PEV idag. Där cirklarna 

inte når fram till varandra finns det ett stort behov av utbyggd laddinfrastruktur. Det är 

exempelvis svårt att köra mellan Trollhättan och Mariestad idag, eller att försöka köra söderut 

från Borås på ren eldrift. 

 

2. Klusterutbyggnad. Laddpunkter placeras ut för att skapa en mer enhetlig infrastruktur i 

området, och möjliggör effektiv körning mellan de större farlederna. Det skapar även bättre 
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förutsättningar för att fler som är bosatta utanför storstadsområdet ska kunna investera i en 

laddbar bil. 

 

Det finns också tankar om att förändra utnyttjandet av stadsrummet i centrala Göteborg med 

avseende på parkeringsplatser, och enligt Göteborgs Stads Parkering AB (2018) planeras minst 

fyra nya parkeringshus i innerstadsområdet. Dessa ska vara uppbyggda med flexibel 

laddinfrastruktur för att på ett enkelt sätt kunna anpassa antalet laddplatser efter behov, och i 

varje parkeringshus ska det finnas 300 - 700 laddplatser. Parkeringshus med stort antal 

laddplatser har även möjlighet att i framtiden kunna fungera som aggregatorer, vilka kan 

optimera momentan last på gällande distributionsnivå på ett effektivt sätt (Tomić & Kempton 

2007), och med V2G öppnas ännu större möjligheter till lastbalansering än tidigare försök med 

V1G (Sovacool et al 2017). 

 

Snabbladdning spelar en stor roll för bilister som behöver färdas en längre sträcka med stort 

geografiskt avstånd i och med att det är önskvärt att minimera restiden. Därmed är det även 

optimalt att minimera tiden som krävs för laddning under körning, och ett steg mot att lyckas 

med detta är att ändra på laddmönstret. Det tar längre tid att ladda ett batteri ju närmare fulladdat 

det blir, och genom att ladda batteriet till 80 % eller 90 % och sedan fortsätta körningen skulle 

medföra ett mer tidseffektivt resande än att ladda batteriet fullt vid varje snabbladdning 

(Sovacool et al 2017). Det bör anmärkas att snabbladdning görs i en väldigt låg utsträckning 

sett till alla laddningar som görs (jämför med försöket i Norge, se figur 3)(IEA 2017b), och det 

är därför viktigt att laddinfrastruktur för normal- och semisnabbladdning är minst lika 

välutformad. Från tabell 7 och figur 13 är det klart att Typ 2 är den vanligaste laddaren i Sverige, 

och att den går att använda för både normal- och semisnabbladdning – ett resultat av 

standardisering och smart teknikutnyttjande. 

 

2.5.2 Koncept för nätintegrering av PEV 

Att integrera elektrifierade fordon till elnätet kan göras på flera olika sätt och i flera syften, men 

den gemensamma benämningen för det övergripande konceptet är vehicle-grid-integration 

(VGI). Kopplingen mellan fordonet och elnätet bygger på att ett effektflöde är möjligt åt 

antingen ett eller två håll, och därför har två liknande men skilda koncept utvecklats: V1G och 

V2G. Vid V1G används PEV som en styrbar last, men effektflödet sker endast genom att 

fordonet antingen tar ut effekt från elnätet eller aktivt avstår från att göra så. Flertalet gjorda 

studier som behandlar V1G har visat att metoden kan tillämpas relativt enkelt för att motverka 

ökad amplitud hos effekttoppar eller skifta dem i tiden, men också för att anpassa och 

möjliggöra laddning då elpriset är lågt (Kempton & Letendre 1997; Kempton & Letendre 2002; 

Sovacool et al 2017). Vid V2G utnyttjas istället fordonet både som styrbar last och som 

energikälla, och kan både ta ut och mata ut effekt på anslutet nät för att jämna ut effektbehovet. 

Då fordonet behövs för transporter används det på traditionellt sätt, och när det inte behövs kan 

det istället utnyttjas som energilager och energikälla. Det betyder att en PEV kan ses som en 

mobil tillgång som potentiellt kan samspela med infrastrukturen hos nätägaren (Sovacool et al 

2017). Ur en annan synvinkel öppnas möjligheten upp för den som äger en PEV att köpa el när 

den är billig och sälja den när den är som dyrast, alternativt erbjuda nät- och elbolagen ett mobilt 

energilager mot ersättning. Det finns flera vedertagna benämningar för V2G, och några av dem 
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är exempelvis mobila energilager, batteri-till-nät, nättillgängliga fordon och virtuella 

kraftverk. Bortsätt från effektflödet kan VGI-koncepten kategoriseras utifrån följande aspekter 

(Sovacool et al 2017): 

 

❖ Aggregering av resurser. Hur ska de aktiva resurserna placeras för att göra nytta: ska de 

vara utspridda över ett större område, eller bör PEV samlas på ett gemensamt eller på ett 

fåtal platser i rimlig utsträckning? När nätintegrering av PEV betraktas är det också viktigt 

att ta hänsyn till vilken ägandetyp som fordonen förväntas ha, och även undersöka olika 

typer av fordonsflottor. Nyare forskning visar att det finns starka ekonomiska fördelar, 

tillsammans med de tekniska nyttorna, med att tillämpa VGI hos större fordonsflottor och 

även hos bilpooler (Tomić & Kempton 2007). 

❖ Aktörernas syfte och mål. VGI påverkar mer än enstaka aktörer och här går det tydligt att 

se om syfte och mål skiljer sig åt mellan olika aktörer. Kempton & Letendre har publicerat 

två artiklar (1997; 2002) som beskriver att elbolag, nätägare och balansansvarig (TSO) kan 

dra nytta av V2G till bland annat lastbalansering, frekvensreglering och reservkraft, och 

Peng et al (2012) menar att det är möjligt att minska osäkerheten hos prognoser för 

daglig/timvis last. Myndigheter kan även kombinera intermittent förnybar elproduktion 

med VGI för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta genom att använda förnybar 

energi då den finns tillgänglig: antingen genom direkt effektuttag eller genom att lagra den 

i anslutna PEV. Utnyttjandet av elbilar i sig är dessutom en miljösmart strategi (Kempton 

& Tomić 2005b; Lund & Kempton 2008). Dessutom skulle värdet hos VGI kunna användas 

som incitament för PEV-ägande, och det skulle i sin tur skapa förutsättningar för att minska 

utsläppen inom transportsektorn ytterligare (Sovacool et al 2017). 

 

För att kunna implementera V2G som storskaligt koncept har tre systemkomponenter 

identifierats som särskilt nödvändiga hos en PEV, vilka är (Kempton & Letendre 1997; 

Kempton & Tomić 2005a; Tomić & Kempton 2007): 

 

1. Anslutning till elnätet. Den grundläggande idén om att integrera PEV med elnätet bygger på 

att det finns en anslutning mellan fordonet och elnätet. När effekt ska matas ut på nätet behöver 

batteriets DC-anslutning omvandlas till trefas AC med rätt fas, fasföljd, frekvens och 

terminalspänning (Schavemaker & van de Sluis 2008). Detta ställer höga krav på 

kraftelektroniken som krävs vid nätanslutningen, och omvandlingen sker normalt sett utanför 

fordonet. Vid laddning utnyttjas en likriktare från 3 fas AC till DC, och vid utmatning av effekt 

används en växelriktare för den motsatta omvandlingen. Sovacool et al (2017) menar att 

designen är betydligt mer avancerad, men inte nödvändigtvis dyrare att tillverka. Det här är 

normalt sett inget problem för större fordon som exempelvis PHEV, BEV eller större. Mindre 

fordon kan däremot behöva komplettera med ytterligare kraftelektronik för att kunna erhålla 

rätt frekvens vid nätanslutning (Kempton & Tomić 2005a), och det nordiska kraftsystemet 

håller i nuläget 50 Hz. 

2. Styrning och kontroll av laddning. Genom att styra laddning av PEV i tiden samt storlek och 

riktning hos effektflödet går det att tillgodose flera nyttor och utmaningar som annars uppstår 

vid expansionen av elektrifieringen. Dessa förklaras utförligare senare i detta avsnitt. 
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3. Mätning och uppkoppling mot elmarknaden och anslutande nät. För att erhålla en synergi 

med den dynamiska elmarknaden behöver PEV kontinuerligt uppdateras om hur det 

ekonomiska läget ser ut. För optimala förutsättningar behöver PEV även få signaler om hur 

situationen är för anslutande nät, och smarta elnät kommer att spela en nyckelroll för att 

möjliggöra den kommunikationen. 

 

Fortsättningsvis presenterar Pasaoglu et al i sin studie från år 2013 att den genomsnittliga 

dagliga körsträckan för personbilar i Europa6 sträcker sig mellan 40 – 80 km, och att tiden som 

bilarna står stilla är över 90 % av dygnet7. Även Kempton & Tomić (2005a) uppskattar att 

andelen stillastående tid hos fordonen är stor, närmare 96 % av dygnet. Detta talar för stora 

möjligheter hos PEV som parkeras utanför byggnader, på större parkeringsplatser och i 

parkeringshus att kunna tillämpa V2G under både aktiv och inaktiv parkering (Sovacool et al 

2017). Ur en såväl teknisk som socioteknisk synvinkel finns det en klar vinst med att öka 

utnyttjandegraden av redan befintliga tillgångar och resurser. I det här sammanhanget skulle 

det ökade utnyttjandet av PEV dessutom medföra att de kraftverk som används för baskraft inte 

utsätts för samma osäkerhet och reglerbehov, vilket är eftersträvansvärt (Kempton & Tomić 

2005a). 

 

2.5.3 Inverkan på distributions- och transmissionsnät 

Som tidigare nämnt förklarar IEA i sin rapport (2017b) att vid en betydande omställning mot 

PEV i transportsektorn till år 2030 kommer nödvändigtvis inte energiförbrukningen att öka 

markant, se figur 4. Mer troligt är att effektbehovet påverkas i större grad, och det resonemanget 

stöds av både Steen (2012) och Sovacool et al (2017) - som dessutom pekar på vikten av att se 

till potentialen hos fordonen när de står parkerade. Flertalet studier som har gjorts inom området 

pekar på att distributionsnätet kommer att påverkas vid en betydande andel PEV i 

transportsektorn (Kempton & Tomić 2005b; Hadley 2006; Steen 2012; Sovacool et al 2017). 

Strömstyrka och spänningsnivå vid laddning kommer båda att spela nyckelroller för att kunna 

uppskatta vilka krav som ställs på befintlig infrastruktur för transmission och distribution. 

Vidare blir fordonens batterikapacitet ett mått på under hur lång tid elnätet belastas (hur lång 

tid som kan krävas för laddning) och vilka krav som ställs på energiförsörjningen (Hadley 

2006). Det blir även en indikator på vilka möjligheter som finns till att utnyttja fordonen som 

potentiella energilager (Kempton & Tomić 2005a; 2005b). 

 

Att utnyttja fordonens batterier till både V1G och V2G under stillastående tid medför stora 

möjligheter att kunna stötta elnätet, och erbjuder ett komplement till nuvarande energilagring i 

det svenska elsystemet (Sovacool et al 2017; Kempton & Tomić 2005; Habib et al 2014). Idag 

uppskattas att det svenska transmissionsnätet har tillgång till en lagringskapacitet i Li-

jonbatterier på närmare 1GW (Mohseni et al 2016), och i göteborgsregionen finns det i 

dagsläget ingen installerad kapacitet för energilager (Andersson 2018). Det finns flertalet 

användningsområden för V2G att kunna stötta elnätet, och de som lyfts upp mest frekvent i 

                                                      
6 Länder som deltog i studien var Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland. 
7 Till vardags var inaktiv parkeringstid 16h och aktiv parkeringstid 6h per dygn. Total parkeringstid var 22h, som motsvarar drygt 90 % av 
dygnet. På helgen utgörs den totala parkeringstiden till stor del av inaktiv parkering då färre pendlar. 
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tidigare genomförda studier är bland annat (Kempton & Tomić 2005b; Habib et al 2014; 

Sovacool et al 2017): 

 

❖ Lastbalansering. Det typiska dagliga effektbehovet i Sverige återspeglas av topplast under 

morgon och kväll med mer konstanta nivåer under dagtid och som minskar betydligt under 

nattetid. Genom att styra laddning av PEV är det möjligt att skifta effektbehovet i tiden, och 

på så sätt motverka dalar i effektprofilen. Detta klassificeras som V1G men ingår likaså i 

VGI-konceptet. 

❖ Frekvensreglering. Som tidigare nämnt kommer laddning av PEV att påverka 

effektbehovet, och sett till möjligheterna att erbjuda regler- och balanskraft har V2G väldigt 

kort responstid, hög kvalitet samt utspridd lagring i elnätet. Även om det är omöjligt att 

förutspå enstaka fordons placering och anslutning är det mycket enklare att förutspå 

tusentals – vilket kan göras från bland annat väg- och trafikdata (Srivastava et al 2010). 

Frekvensreglering med V2G är mest intressant att betrakta då alternativen är dyra, 

exempelvis gasturbiner, CHP med biobränsle eller till och med kolkraftverk i extremfall, 

samt när alternativen har lång responstid (Steen 2018; Taljegård 2018). 

❖ Minska topplast. Här utnyttjas V2G-tekniken till att mata ut effekt på nätet när behovet är 

som störst. Vid de högsta effektuttagen är påfrestningarna på infrastrukturen också som 

störst, och det är därför önskvärt att minska topplasten om möjligt. 

❖ Förbättrad lastfaktor. Genom att minska topplasten förbättras lastfaktorn och elnätet skulle 

inte bli begränsande i samma utsträckning. Se Definitioner och Förkortningar för en mer 

genomgående förklaring av lastfaktor. 

❖ Anpassning till intermittent förnybar elproduktion. I och med att elproduktion från 

förnybara energikällor inte alltid överensstämmer med effektbehovet sett till 

dygnsvariationerna, kan PEV användas som energilager då produktionen överstiger 

effektbehovet. Omvänt resonerat kan PEV utnyttjas som energikälla då produktionen inte 

är tillräckligt hög. Denna aspekt förklaras mer genomgående i kommande delavsnitt. 

 

Från ovan nämna faktorer är det klart V2G har fler möjligheter att stötta distribution och 

transmission än V1G, och både Hadley (2006) och Sovacool et al (2017) menar att aggregering 

och variabilitet är två eftertraktade egenskaper i elnätet. Innan de möjliga effekterna på 

distributionsnätet behandlas är det viktigt att klargöra att det är flera faktorer som påverkar i 

det här sammanhanget, och som bland annat tas upp i Hadley (2006) och Steen (2012): 

 

❖ Antalet fordon i systemet kommer att spela en betydande roll: hur många fordon kommer 

att befinna sig i området, och i vilken utsträckning kommer de att anslutas till nätet? 

❖ Körvanor och laddbeteende hos användarna. När och var kommer laddning att ske? Är det 

möjligt att påverka tidpunkt för laddning, och vad skulle det leda till? Korrelerar tid för 

laddning med tid för nuvarande topplast i distributionsnätet? 

❖ Övrig elförbrukning i området och befintlig infrastruktur. Hur ser situationen ut för 

distribution och transmission i området? Finns det tillräckligt med kapacitet för ökad last 

eller är utrymmet begränsat? 

❖ Elproduktion och tidsaspekten. Det är viktigt att vara medveten om att både produktion och 

förbrukning av såväl energi som effekt varierar beroende på säsong. 
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Körmönster i sig påverkar distributionsnätet genom att definiera vart bilarna befinner sig när 

de behöver ladda (Wang et al 2010). Det är därför viktigt att undersöka körvanorna och Wang 

et al (2010) menar att det är högst stokastiskt vart hållplatserna blir under dagen. Däremot är 

körsträckan enklare att uppskatta - vilket har gjorts i flertalet studier, bland annat har Pasaoglu 

et al (2013) gjort en rimlig uppskattning. Även den dagliga körsträckan beror på många 

faktorer, och skiljer sig bland annat åt beroende på land, stad, veckodag m.m. (Pasaoglu et al 

2013). Uppskattningen av körvanorna i Göteborg presenteras i kommande avsnitt. 

 

Flera studier lyfter fram vikten av att se till möjligheten att ladda fordonen under 

låglasttimmarna på dygnet för att motverka ett ökat kapacitetsbehov (Kempton & Tomić 2005a; 

Kempton & Tomić 2005b; Steen 2012; Habib et al 2014). Genom att inte implementera styrd 

laddning och smarta styrstrategier kommer belastningen på lokal- och regionnät att vara 

betydlig (Steen 2012), och även om stamnät (och till viss del regionnät) är dimensionerade för 

större laster kan inverkan fortfarande vara tillräckligt stor för att kapacitetsbrist ska uppstå. För 

att kunna föra ett konsekvent resonemang om laddning under låglasttimmarna behöver 

körvanor betraktas noggrant som tidigare nämnt, men även tidsaspekten behöver 

uppmärksammas. Förutsättningarna kommer att variera beroende på vilket tidsintervall som 

undersöks, och det är lämpligt att först undersöka långa och korta tidsintervall för att sedan lyfta 

fram variationer inom respektive: 

 

❖ Långa tidsintervall. På större tidsskala kommer årstids- och säsongsvariationerna att spela 

roll, både för förbrukning och produktion av elektricitet. Under vinterhalvåret är 

elförbrukningen som högst, främst på grund av behovet för uppvärmning och belysning. 

Elnätet behöver dimensioneras efter de högsta lastnivåerna, vilket resulterar i att risken för 

kapacitetsbrist är störst under vintern. Det leder även till att oanvänd kapacitet finns 

tillgänglig under de varmare och ljusare delarna av året. Problem kan däremot uppstå även 

om kapacitet hos infrastrukturen finns. Exempelvis behöver det finnas tillgänglig effekt året 

runt – vilket delvis utformar kraven på bas-, regler- och reservkraft. Vidare är även 

produktionskapaciteten årstidsberoende, där potentialen hos intermittent elkraftproduktion 

korrelerar med väderförhållandena: det produceras mest solenergi under de ljusa 

sommarmånaderna, vattenkraftverkens magasin fylls upp under våren och regnperioderna, 

och vindkraftverken producerar mest energi under de blåsiga vintrarna (Nord pool 2017c). 

❖ Korta tidsintervall. När tidsintervallen blir så korta som variationer per vecka, dag eller 

timme kommer laddbeteende att vara avgörande. Många olika varianter behöver betraktas, 

och här ordnas de efter enkelhet: 

o Okontrollerad laddning. Här sker ingen styrning av laddning av PEV. Det finns stor 

risk för kapacitetsbrist och stor inverkan på distributionsnätet i och med att tidpunkt för 

laddning mycket väl kan infalla under timmarna då topplast inträffar (Steen 2012; 

Sovacool et al 2017). 

o Dag-/nattladdning. Styrning sker i form av att laddning hänvisas till timmarna på 

dygnet då distributionsnätet är som minst stressat, vilket inträffar under natten, mycket 

tidig morgon och mitt på dagen. Med den här typen av styrning och genom att i 

huvudsak förhålla sig till normalladdning av PEV är det möjligt att till stor del undvika 

ökad topplast under morgon och kväll (Kempton & Tomić 2005b). 
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o Dag-/nattladdning med möjlighet till snabbare laddning. Styrning sker på liknande sätt 

genom att laddning hänvisas till låglasttimmarna på dygnet. Här finns dock möjlighet 

till laddning med högre effekt än normalladdning, och kapacitetsbrist undviks till stor 

del - men risken ökar för att det ska inträffa. Det finns däremot ett större krav på 

tillgänglig effekt i och med att semisnabb- eller till och med snabbladdning är 

tillgängligt. 

o Styrd laddning för att minimera inverkan på distributionsnätet. Här kommer V2G väl 

till användning, då anslutna PEV kan utnyttjas som energikällor under 

topplasttimmarna, och på så sätt minska belastningen på nätet. Fordonen kan sedan 

laddas upp med normalladdning under låglasttimmarna. 

o Styrd laddning för att minimera inverkan på distributionsnätet och optimera inkomst. 

Här kan V2G utnyttjas till sin spets, vilket föreslås av både Kempton & Tomić (2005a; 

2005b) och Sovacool et al (2017). Genom att kontinuerligt kunna läsa av elmarknaden 

och distributionsnätet under anslutning ges möjligheten för fordonen att kunna ladda 

ur antingen då elpriset är högt eller då elnätet behöver avlastning. Fordonen kan sedan 

fylla batterierna då elpriset är lågt eller då belastningen på elnätet är låg. Här krävs mer 

avancerad teknik för att koppla upp fordonen mot både elmarknaden och en mätare för 

nätbelastning. 

 

Typiskt är distributionsnät inte dimensionerade för att hantera stora lastökningar (Wang et al 

2010). Detta ställer ännu stora krav på att optimera teknikutnyttjandet för att undvika 

investeringar i nya kraftledningar, transformatorstationer m.m. Även Hadley (2006) påpekar att 

lokala elnätet i potentiellt utsatta områden kan vara underdimensionerade för en sådan här ny 

typ av last. Kablar och linor i anslutning till lokala kraftstationer kan eventuellt vara för svaga 

för att klara av lastökningen beroende på storlek. Steen (2012) lyfter också fram en viktig 

synpunkt, vilken är att de distributionsnät som redan är dimensionerade för stora laster har en 

säkrare buffert mot ny last jämfört med mindre distributionsnät. 

 

Wang et al (2010) förklarar att följande parametrar huvudsakligen kommer att påverkas då PEV 

integreras med elnätet i allt större utsträckning. Det ska klargöras att parametrarna kommer att 

påverkas i olika grad, då förutsättningarna och begränsningarna varierar för respektive. 

 

❖ Termisk last. Då fordonsflottan behöver ladda kommer det betydande effektuttaget att 

medföra strömstyrkor som kan överhetta linor och kablar i existerande infrastruktur. Detta 

sker sannolikt om tidpunkt för laddning inträffar i samband med redan hög last på gällande 

nät, och om laddning görs med relativt hög effekt – eller om ett stort antal fordon ansluter 

för laddning samtidigt. 

❖ Spänningsvariationer och krav på spänningsreglering. Det är orimligt att anta att alla 

laddtillfällen kommer att kunna kontrolleras i tiden, och de kommer dessutom att göras med 

olika spänningar och effekter (se tabell 6 och 7). Därför kommer ett ständigt behov för 

spänningsreglering att finnas för att behålla både nätspänning och spänning över batterierna. 

Hur stort reglerbehovet blir beror på hur många PEV som inkluderas i systemet samt hur 

standardiserad och kontrollerad laddning kommer att vara i framtiden. 



38 

❖ Frekvensstabilitet. Då ett stort antal PEV ansluts för laddning på kort tid eller med hög 

effekt ställs stora krav på frekvensregleringen för att behålla nätfrekvensen. Detta är redan 

idag en konstant utmaning för ansvarig TSO. En åtgärd för att motverka 

frekvensfluktuationer är genom att försöka aggregera laddplatser så gott som möjligt. 

❖ Transformatorer. Dessa riskerar att få förkortad livstid i och med potentiellt ökat slitage. 

Om laddning av PEV görs med stort effektuttag från anslutande nät, kan transformatorerna 

bli överbelastade och därmed orsaka ökat slitage. 

 

2.5.4 Inkomst och kostnad för V2G 

En genomgående beskrivning av metodiken för att uppskatta inkomst och kostnad för V2G-

tjänst presenteras i kommande delavsnitt 3.4.6. I och med de presenterade möjligheterna hos 

V2G och VGI i stort medföljer även potentiella kostnadsbesparingar, och några av dessa är: 

 

❖ Kostnadsbesparingar för nätägare 

o Minskat slitage på transformatorer. Om styrning av laddtillfällen görs effektivt går det 

att undvika omfattande slitage på befintliga enheter och reducera risken för 

överbelastning (Wang et al 2010). 

o Minskat slitage på kablar. Med liknande argument som för transformatorer går det att 

undvika slitage och överbelastning av kablar (Wang et al 2010). 

o Minskat behov för utbyggnad och förstärkning av infrastruktur. Genom att optimera 

laddning av PEV på befintlig infrastruktur för distribution och transmission av elkraft 

går det att undvika många förstärkningar och därmed investeringskostnader (Kempton 

& Tomić 2005b; Sovacool et al 2017). Lokala förstärkningar kan däremot behövas i de 

fall där distributionsnätet är svagt dimensionerat, exempelvis ut mot enstaka mindre 

anslutningar i lågspänningsnätet (Andersson 2018). 

o Lägre kostnader för effekttariffer. I och med ett lägre maximalt effektbehov vid 

implementering av V1G och V2G, samt att laddning kan förskjutas i tiden till 

låglasttimmarna, kan de högsta effekttopparna kapas. Kostnaden för effekttariffer kan 

således sänkas då både kostnaderna för topplastförbrukning och toppeffekt kan 

reduceras (Andersson 2018). 

❖ Kostnadsbesparingar för aggregatorer av PEV-laddning 

o Minskat behov för utbyggnad av nätkapacitet. Om laddning av PEV optimeras och 

V2G-tjänster implementeras kan kapacitetsbehovet hos en aggregator hållas nere, 

vilket ger en lägre investeringskostnad för installerad kapacitet (Habib et al 2014; 

Eriksson 2018). 

 

Omvänt kan kostnadsbesparingarna formuleras som inkomster för exempelvis en aggregator. 

Genom att tillämpa V2G-tjänsterna under de timmar på dygnet då elnätet är som mest belastat 

kan nätnytta erhållas ty minskad stressnivå på komponenterna i elnätet. 

 

Skulle man kunna tänka sig ett ändrat laddbeteende till en långsammare och mer planerad 

laddning för att stötta elnätet (Hadley 2006)? Wang et al (2010) lyfter fram ett exempel från en 

tidigare gjord studie, där tidpunkt för laddning av två PHEV i ett litet lokalnät kan vara så 

betydelsefull att det kan såväl orsaka som undvika överbelastning av transformatorn i nätet. Här 
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finns det tydliga argument för nätägare att förespråka styrning av laddning för att uppnå denna 

riskminimering och eventuella kostnadsbesparingar. Användarkomplexiteten lyfts upp mer i 

kommande delavsnitt. 

 

Många myndigheter och företag bedriver verksamhet i underkant, till följd av att elproduktion 

och transmission måste vara beredd på att kunna möta det högsta förväntade effektbehovet vid 

någon tidpunkt. Förutom just vid pikförbrukningen kan elsystemet leverera energi i stora 

mängder till elfordonen till ett billigare pris än vad alternativa drivmedel kostar. Genom att 

använda elbilarna för att stötta elnätet under piktimmarna skulle företagen spara mycket pengar 

som de kan dela med de som tillämpar V2G för att skapa nytta (Sovacool et al 2017). 

Arbitragehandel och nätnytta beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.3. 

 

2.5.5 Miljövinster och integrering av förnybar energi 

Det omfattande och nödvändiga arbetet med att elektrifiera fordonsflottan görs för att uppnå 

målsättningarna som definieras av klimatmålen, och det finns flera fördelar med att 

implementera PEV i fordonsflottan ur miljösynpunkt. Genom att utnyttja elmotorer istället för 

förbränningsmotorer vid transportarbete erbjuds möjligheten att minimera lokala utsläpp från 

drivmedel. Några av de utsläpp som påverkas betydligt är koldioxid, kväveoxider och 

hälsofarliga partiklar. Elmotorn har dessutom markant högre verkningsgrad, vilket gör att PEV 

är mer energieffektiv än motsvarande alternativ (Berggren & Kågeson 2017; Sovacool et al 

2017). 

 

Då elektricitet används som energibärare hos drivmedel öppnas möjligheten upp för att utföra 

transportarbete med elektrisk energi från förnybara energikällor. Detta medför även en stor 

möjlighet för aktörer inom transportsektorn att ytterligare profilera sig med hållbara transporter 

och miljö (Zinn 2018). V1G kan här användas för att ladda fordonen då förnybar 

energiproduktion sker, men det ställer höga krav på användaren då förnybar elproduktion beror 

både på väder och säsong. 

 

Vidare kan V2G-konceptet ta nyttan av elektrifieringen och miljövinsterna till det yttersta. I 

och med omställningen mot elkraftproduktion från förnybara energikällor krävs ett bra sätt att 

hantera den elproduktion som inte sker rätt i tiden. Alternativt formulerat så behöver lösningar 

hittas för att kunna lagra energi vid överproduktion för att sedan mata ut effekt då låg produktion 

råder. Vindkraft, solenergi och CHP (combined heat and power) är alla tre starkt beroende av 

väder; vindkraftverk producerar när det blåser, solenergi när det är ljust ute, och CHP när det 

är kallt ute (då värmebehovet är som störst). Lund & Kempton (2008) presenterar i sin artikel 

att V2G har stor potential att tillsammans med andra energilagringslösningar möjliggöra ett mer 

effektivt utnyttjande av förnybara energikällor. Däremot är den ekonomiska situationen 

avgörande för att energilagringslösningarna ska vara konkurrenskraftiga på marknaden, men 

enligt flera källor går prisutvecklingen åt rätt håll (Lund & Kempton 2008; IEA 2017b; Dotevall 

2018). 
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2.5.6 Utmaningar och barriärer 

Bortsett från de utmaningar med V2G som har presenterats och som direkt påverkar elsystemet, 

har det även identifierats flaskhalsar för utvecklingen av V2G både inom batteribranschen och 

kommunikationen mellan fordonet och marknaderna (Sovacool et al 2017). 

 

       2.5.6.1 Batterier – tillverkning och nedbrytning 

Det har uppmärksammats att batterier och brytning av nödvändiga ämnen för dessa (exempelvis 

Kobolt) har stor inverkan på klimatet, men också att det görs med dåliga arbetsförhållanden 

(IVL 2017; Kristersson 2017; Rabe 2017). Det är en stor utmaning för företag i branschen att 

se över båda dessa, dels för att minimera klimatpåverkan hos elbilar och batterier ur ett 

livscykelperspektiv (Sovacool et al 2017). Även ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att se 

över detta, för att skapa bra förutsättningar för både tillverkare, återförsäljare och elbilar i stort 

(Zinn 2018). Vidare är eventuellt ökat batterislitage en stor utmaning för implementering av 

V2G i transportsektorn, och detta tas upp mer i detalj i avsnitt 2.4. 

 

       2.5.6.2 Kommunikation 

Som tidigare nämnt krävs det god kommunikation mellan fordonet och både elmarknaden och 

elnätet för att kunna implementera V2G optimalt (Kempton & Letendre 1997; Kempton & 

Tomić 2005a; Tomić & Kempton 2007). Sovacool et al (2017) bekräftar även att många gjorda 

studier inom området upprepar att kommunikationen är av stor vikt, och fortfarande under 

utveckling. Cruden (2014) ger exempel på två typer av system för kommunikation: den första 

lösningen bygger på att TSO eller nätägaren är den enda som kontrollerar V2G-tjänsterna, och 

fordonen kommunicerar direkt med ansvarig aktör. Den andra lösningen bygger på att en eller 

flera aggregatorer är aktiv mellanhand och samlar anslutningspunkter vid en eller flera platser 

för att kunna styra laddning med större kapacitet och frihet. Här kommunicerar fordonen med 

aggregatorn, som i sin tur kommunicerar med elmarknaden och nätbolag och/eller TSO.  

Utvecklingen inom smarta elnät spelar en stor roll för att kunna kommunicera utifrån elnätets 

förutsättningar, och genom att kontinuerligt läsa av elmarknaden fås de två nödvändiga indata. 

Cruden (2014) pekar även på att det är viktigt för användaren att kunna kommunicera med 

systemet, och en intuitiv mjukvara i telefon eller dator skulle möjliggöra sådan kommunikation. 

I det här projektet kommer aggregerad V2G-tjänst att vara i fokus, där aggregatorn är ägaren 

till lokala P-hus. 

 

       2.5.6.3 Omställning och användaracceptans 

Avslutningsvis ligger ytterligare en svårighet i att införa ett nytt system samtidigt som 

omställningen mot elfordon (electric vehicle, EV) och PEV görs. Flera källor pekar på 

svårigheten med att få omställningen till EV i transportsektorn att ta fart på riktigt (Berggren & 

Kågeson 2017; Sovacool et al 2017; Johansson 2018). Att dessutom implementera V2G-

konceptet ökar komplexiteten i systemet, men genom att utnyttja den fulla potentialen hos PEV 

tidigt undviks ett mellansteg i utvecklingen. Det kan dessutom bidra med viktig erfarenhet och 

lärdomar för framtida teknikutveckling och utformning av affärsmodeller. 
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Det finns höga förväntningar på att laddning av PEV ska göras under låglasttimmarna för att 

minimera inverkan på anslutande nät. Det antagandet reflekterar inte över det faktum att det är 

användaren som i slutändan avgör när laddning ska ske, och kommer att ladda när det passar 

den bäst om det inte är orimligt dyrt eller rent av otillåtet (Srivastava et al 2010). Det är därför 

viktigt att inkludera en stark osäkerhet när framtida visioner för VGI analyseras, och som 

noggrant behöver ta hänsyn till kraven på incitament. 

 

Schuller & Will (2016) undersökte i sin nyligen publicerade studie hur acceptansen är hos 

användarna för smart laddning av PEV, och vilka faktorer som spelar störst roll. I sin artikel 

lyfter de fram att flera tidigare gjorda studier pekar på att många tekniska nyttor inte 

nödvändigtvis är avgörande nyttor för en fordonsägare, exempelvis nätstabilitet m.fl. För en 

fordonsägare kan istället integrering av förnybar energi eller ekonomisk ersättning vara den 

största nyttan. I artikeln förklarar Schuller & Will att det finns flera olika komponenter som 

spelar roll vid analys av användaracceptansen: ekonomiska incitament, systemeffekter, 

användarvänlighet, datahantering och generella attityder. Genom att följa drygt 230 användare 

kunde de slutligen konstatera att acceptansen för konceptet anses vara hög, så länge nyttorna 

för användaren redovisas frekvent och tydligt. De pekar även på att aggregatorer för VGI har 

en stor potential att påverka – och ju mer information om såväl tekniska- som miljömässiga 

nyttor tjänsten medför, desto större är acceptansen. Konceptet skulle således ha stor potential 

med en välutformad och genomtänkt tariffsättning tillsammans med en användarvänlig 

mjukvara för användaren. 

 

2.6 Körvanor i Göteborgs kommun 

Genom att studera körvanorna i Göteborg är det möjligt att förutsäga under vilka timmar på 

dygnet som det finns potential för respektive V2G-tjänst. Som tidigare nämnt har Karlsson 

(2013) gjort en omfattande kartläggning av körvanorna i Göteborg. Från studien har flera 

intressanta resultat presenterats, bland annat informationen som visas i figurerna 16 och 17. 
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Figur 16. Fördelning av pauser och pausernas längd, samt hur stor andel av tiden som varje pauslängd utgör. 

Källa: Karlsson 2013. 

 
Figur 17. Fördelning av gjorda pauser och pauser för laddning under dygnet uppdelat på pausernas längd. 

Källa: Karlsson 2013. 

 

Från figur 16 kan det noteras att majoriteten av pauserna är kortare än två timmar, och att endast 

ca 25 % av pauserna som görs är längre än fyra timmar. Däremot utgör de långa pauserna 

majoriteten av den stillastående tiden: närmare 90 % av den registrerade parkeringstiden görs 

under pauser längre än åtta timmar. Vidare framgår det från figur 17 hur dessa pauser fördelas 

över dygnets timmar. Det är klart att majoriteten av de längre pauserna sker under natten, och 

att de kortare pauserna sker under dagen – vilket stämmer överens med majoriteten av 
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befolkningens levnadsvanor. Utifrån data är det därför möjligt att dra slutsatsen att V2G-tjänster 

som kräver lång uppkopplingstid hos fordonen, exempelvis reservkraft, inte är optimalt under 

dagtid. Detta för att en stor andel av fordonen är i rörelse dessa timmar. Däremot är 

förutsättningarna bättre för V2G-tjänster som kan utnyttjas under kortare pauslängder, 

exempelvis för reglerkraft eller arbitragehandel. Dessa kan även användas under längre pauser. 

 

2.7 Beläggningsprofiler i parkeringshus 

Göteborgs Parkering AB förvaltar i dagsläget ett stort antal parkeringsplatser i centrala 

Göteborg, och även ett flertal större parkeringshus i området. Den sammanställda statistiken för 

dessa presenteras i tabell 8 (Eriksson 2018). 

 

TABELL 8 

Sammanställning av parkeringsplatser och P-hus som förvaltas av Göteborgs Stads Parkering AB. Källa: 

Eriksson 2018. 

 

Tillstånd Antal P-hus Antal parkeringsplatser Antal laddplatser 

Boende / 

Dag- och nattillstånd / 

Betalautomat 

25 21 205 118 

 

Utöver de parkeringsplatser och parkeringshus (P-hus) som presenteras i tabell 8 planeras även 

fyra stycken nya P-hus att byggas innan år 2030 med ca 300-700st parkeringsplatser per hus. 

Dessa ska vara utrustade med flexibel infrastruktur för laddning av PEV beroende på 

efterfrågan (Göteborgs Stads Parkering AB 2018.). Vid ett tidigt skede av planeringen 

uppskattades anslutningskapaciteten vara närmare 1,2 MVA per parkeringshus - vilket ska 

kunna hantera normalladdning av 250 fordon (Eriksson 2018). Vid en full elektrifiering är det 

däremot relevant att undersöka en alternativ dimensioneringsplan där fler fordon kan anslutas 

samtidigt. 

 

Som följd av de olika tillståndstyperna kommer parkeringshusen att ha olika beläggningsgrad 

under dygnet. Därför har det varit relevant att fastställa vilka tillståndstyper som är relevanta 

att betrakta, och vilken potential som finns för respektive V2G-tjänst. Figur 18 - 20 visualiserar 

beläggningsprofilerna för de tre olika tillståndstyperna. 
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Figur 18. Beläggningsprofil i parkeringshus med boendetillstånd. Figur (a) visar beläggning utan brus, och 

figur (b) visar beläggning med brus. Källa: Eriksson 2018. 

 

 
Figur 19. Beläggningsprofil i parkeringshus med dag-/nattillstånd. Figur (a) visar beläggning för kunder med 

dagtillstånd, och figur (b) visar beläggning för kunder med nattillstånd. Figur (c) visar beläggningen på 

parkeringsplatsen inkluderat båda tillståndstyperna samt brus. Källa: Eriksson 2018. 
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Figur 20. Beläggningsprofil i parkeringshus med betalautomat. Figur (a) visar beläggning för P-hus 3 och figur 

(b) visar beläggning för P-hus4, båda med brus inkluderat. Källa: Eriksson 2018. 

 

Från figur 18a är det tydligt att de boende utnyttjar parkeringsplatserna till hög grad under 

natten. Under morgonen åker närmare hälften av de boende till jobb eller andra aktiviteter med 

bil, och beläggningsgraden sjunker. Senare under eftermiddagen kommer många boende hem 

från arbete eller aktivitet, och utnyttjar sina fordon för kvällsaktiviteter. Samtidigt kommer ett 

antal boende hem för att stanna hemma resten av dygnet, vilket gör att nettominskningen av 

beläggningsgraden blir relativt liten. Under kvällen fylls parkeringsplatserna, och omkring kl 

20 förväntas full beläggning inför natten igen. Figur 18b visar beläggningsprofilen med brus 

inkluderat. 

 

Figur 19a visar beläggningsprofilen för kunder med dagtillstånd, och visualiserar att kunderna 

kan utnyttja tillståndet mellan kl 8 – 18. Direkt kl 8 kommer de första kunderna, och den högsta 

beläggningen uppnås klockan 11. Klockan 15 börjar successivt P-huset att tömmas, och kl 18 

har alla kunder med dagtillstånd lämnat. Fortsättningsvis visar figur 19b beläggningsprofilen 

för kunder med nattillstånd. Från figur 19b är det tydligt att kunderna utnyttjar parkeringarna 

mellan kl 18 – 08. Direkt kl 18 börjar kunderna att uppsöka parkering, och når högsta 

beläggning kl 21. Under morgonen börjar de första kunderna lämna parkeringshuset kl 06, och 
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kl 08 har samtliga kunder med nattillstånd åkt. Figur 19c visar profilen som erhålls då 

beläggningsprofilerna för dag- och nattillstånd kombineras, inkluderat brus. Således motsvarar 

den parkeringshusets beläggningsprofil. 

 

Avslutningsvis presenterar figur 20 beläggningsprofilerna för de två undersökta P-husen med 

betalautomat, och av sekretesskäl har parkeringshusens riktiga namn bytts ut mot P-hus 3 och 

P-hus 4. Figur 20a visar hur parkeringsplatserna utnyttjas i P-hus 3, med snittvärden för varje 

timme under veckan. Brus har inkluderats i profilen. Det är tydligt från figur 20a att det finns 

ett tydligt mönster för dygnsvariationen. Ett fåtal parkeringsplatser utnyttjas under natten, men 

majoriteten av kunderna kommer till P-huset under morgonen. Majoriteten av kunderna åker 

sedan hem under kvällen, och efter kl 21 är beläggningsgraden relativt låg. Vidare visar figur 

20b beläggningsprofilen för P-hus 4, med snittvärden per timme under veckan inkluderat brus. 

Det kan noteras att profilen skiljer sig betydligt från figur 20a, vilket förklaras av att P-hus 4 

ligger nära lokala sevärdheter och utnyttjas därför till högre grad under helger och 

semestertider. Från figur 20b är det tydligt att beläggningsgraden är relativt låg under 

veckodagarna, med distinkta dygnsvariationer likt i figur 20a. Däremot är beläggningsgraden 

betydligt högre under helgdagarna inklusive torsdag och fredag. Det bör noteras att 

beläggningsprofilen för P-hus 4 (figur 20b) ser ut mer som för P-hus 3 (figur 20a) under 

sommarmånaderna, då det är mycket turister i området som utnyttjar parkeringsplatserna. 
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3. Metod 

3.1 Övergripande upplägg 

Rapportens frågeställningar har analyserats och besvarats genom att använda ett antal olika 

metoder. För att besvara den första frågeställningen – Är det möjligt ur elnätssynpunkt att 

elektrifiera samtliga transportarbeten i Göteborgs kommun till år 2030? har en omfattande 

analys av elektromobiliteten i Göteborgs kommun gjorts tillsammans med samtliga parter inom 

projektets ramar. Diskussionerna har tillsammans med faktaunderlaget till projektet mynnat ut 

i ett antal prognoser och antaganden för transportsektorn, tillgänglig teknik och styrmedel. 

Dessa utformar indata till den skapade modellen - som förklaras mer genomgående i kommande 

delavsnitt. För att vidare avgöra - Vid vilken elektrifieringsgrad av transportsektorn blir 

nätkapaciteten begränsande? har det uppskattade energi- och effektbehovet år 2030 jämförts 

med planerad nätkapacitet i regionen. Denna information har tillhandahållits av Göteborg 

Energi Nät AB genom Andersson (2018). 

 

Frågeställning två – Hur kan vehicle-to-grid (V2G) konceptet användas för att integrera PEV 

med elnätet på ett intelligent sätt? har behandlats till stor del i litteraturstudien. Denna beskrivs 

mer genomgående i kommande delavsnitt. Då konceptet fortfarande är i ett tidigt skede av sin 

utveckling finns det få aktörer som har implementerat tekniken i sina verksamheter. Mycket av 

informationen har därför hämtats från publicerade vetenskapliga artiklar och pionjärer inom 

området, exempelvis Willet Kempton. Här har det varit relevant att undersöka dels vilka nyttor 

och utmaningar som konceptet medför, men även att identifiera vilka nyckelparameterar som 

påverkar potentialen för V2G. 

 

Fortsättningsvis har den tredje frågeställningen - Hur och i vilken omfattning kan stadens 

parkeringsbolag fungera som aggregator för laddning av PEV? besvarats genom att dels 

undersöka beläggningsstatistiken hos enskilda P-hus i Göteborg. Statistiken har erhållits från 

Göteborg Stads Parkering AB genom Eriksson (2018). För att vidare kunna uppskatta 

tillgänglig kapacitet hos fordonen under dygnets timmar har körvanorna betraktats, och 

Karlsson (2013) har gjort ett gediget arbete med att uppskatta körmönstret i göteborgsregionen. 

Resultaten från studien har kunnat tillämpas väl i den här analysen. Därefter har det kunnat 

identifieras vilka P-hus samt under vilka timmar som det finns potential för VGI-tjänster, det 

vill säga potential för både V1G och V2G. En känslighetsanalys har gjorts med avseende på 

batteristorlek hos fordonen samt på körd sträcka innan parkering. På så sätt har det kunnat 

uppskattas hur känsligt systemet är för förändringar. Det har även uppskattats hur den 

ekonomiska situationen ser ut för V2G-tjänst. Detta är högst relevant då ekonomin till stor del 

avgör förutsättningarna för att kunna implementera konceptet. Här har inkomst och kostnad 

analyseras med hjälp av elpriser från Nord Pool och batterikostnader från flertalet källor. 

Metoden för att uppskatta inkomst och kostnader är i stor utsträckning hämtad från Kempton 

& Tomić (2005a). Mindre justeringar har gjorts för att anpassa metoden utifrån svenska 

förhållanden. Uppskattningen av minsta värde för att erhålla ekonomisk lönsamhet för 

nättjänster (bilateralt med nätägaren) har gjorts med hjälp av priset under år 2017 på 

reglermarknaden (upp- och nedreglering). Denna analys har resulterat i en modell skapad i 
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MathWorks: MATLAB, som har använts för att huvudsakligen uppskatta den tekniska men 

även den ekonomiska potentialen hos aggregatorn. 

Vidare har den fjärde frågeställningen – Hur kommer användarkomplexiteten att bli 

begränsande och avgörande för potentialen hos V2G? analyserats och besvarats genom att 

kombinera resultaten från det här projektet med information från flertalet andra källor. Det har 

varit nödvändigt att se på frågeställningen från flera olika angreppsvinklar för att täcka några 

av de oundvikliga dilemman som medföljer konceptet. Med elförbrukningen i 

göteborgsregionen som bakgrund har resultaten från energi- och effektmodellen tillsammans 

med körvanorna och beläggningsstatistiken i P-husen använts för att visualisera systemets 

komplexitet. Det har även varit nödvändigt att inkludera användarnas acceptans för konceptet i 

den här analysen i syfte att fånga upp helhetsbilden. En stor del av resonemanget kring 

frågeställningen har lagts under diskussionsavsnittet för att kunna kombinera de olika 

delresultaten. 

Slutligen finns det flera stora svårigheter med att simulera batterinedbrytning hos PEV, därför 

har det valts att inte genomföra nya simuleringar i det här projektet. Således har den femte 

frågeställningen – Hur kommer batteriprestanda hos PEV att påverkas vid förändrad cykling 

då fordonen används för V2G-tjänst? lämpligen besvarats kvalitativt i litteraturstudien. Genom 

att sammanställa resultat från tidigare gjorda studier inom området var det möjligt att identifiera 

nyckelparametrarna för nedgraderingen, och sedan kunna fortsätta resonemanget i 

diskussionsavsnittet. Huvudresultaten från de tidigare gjorda studierna har däremot använts för 

att motivera val av indata till simuleringen av V2G-tjänsten. De har även öppnat upp 

möjligheten till att kunna föra mer komplexa resonemang i diskussionsavsnittet. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Den inledande delen av arbetet har mynnat ut i en litteraturstudie, där mycket av den senaste 

informationen inom de utvalda fokusområdena har sammanställts. Kärnavsnittet i rapporten är 

Nätintegrering av plug in-fordon, där den grundläggande teorin inom området har behandlats. 

Tyngdpunkten i avsnittet har lagts på att redogöra för vilka möjligheter och utmaningar som 

nätintegreringen medför, inkluderat både smart laddning (V1G) och V2G – med fokus på det 

senare. 

 

I litteraturstudien har även ett antal kortare avsnitt inkluderats för att skapa en tydligare 

helhetsbild och ge ökad förståelse för vilket tillämpningsområde V2G har. Avsnittet om Det 

svenska elsystemet och Batterier för elbilar ger en teoretisk och teknisk bakgrund, och kopplar 

direkt till vilka effekter V2G-tjänster får för elnätet och batteriprestanda. I avsnittet 

Elmarknaden beskrivs hur elkraft upphandlas på den nordiska marknaden, och förklarar 

förutsättningarna för vilken marknad V2G lämpas bäst på. Slutligen är avsnitten Körvanor i 

Göteborg och Beläggningsprofiler i parkeringshus nödvändiga att inkludera för att kunna göra 

en konsekvent bedömning av potentialen hos V2G. 
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3.3 PussEL-projektet 

       3.3.1 Pusselbitsfördelning 

Sweco8 har tillsammans med Volvo Cars AB9, AB Volvo10, Vattenfall AB11, ABB AB12, 

Göteborg Energi13 och Swedish Electromobility Centre (SEC)14 gjort en omfattande utredning 

av elektromobiliteten i Göteborgs kommun. Syftet har varit att fastställa de tekniska 

förutsättningarna samt avgöra vilka samhällspolitiska åtgärder som krävs för att möjliggöra en 

fullständig elektrifiering av transportsektorn till år 2030 i regionen. För att fördela 

arbetsuppgifterna och utnyttja respektive parts expertis har projektet delats upp i 11 större 

pusselbitar, och dessa har sammanställts i tabell 9. Varje pusselbit har haft en ansvarig aktör, 

men alla inblandade parter har kommit med värdefulla bidrag i de frågor där kunskap har 

funnits. Det har hållits ett antal arbetsmöten under projektets gång för att kontinuerligt stämma 

av hur arbetet gått inom samtliga pusselbitar. Sweco har haft huvudansvaret för flera av 

pusselbitarna, och även för den rapport som projektet har resulterat i. För att avgränsa 

examensarbetet har endast fokus lagts på pusselbit 1, och resultaten från energi- och 

effektmodellen har utformat förutsättningarna för V2G-avsnittet. 

 

TABELL 9 

Sammanställning av de utformade pusselbitarna som utgör PussEL-projektet. 

 

        Pusselbit Område 

        1 Energi- och effektmodell 

        2 Generering och transferering 

        3 Eldistribution och laddinfrastruktur 

        4 Värde och nyttor 

        5 Investering och kostnader 

        6 Vad kan vi jämföra med? 

        7 Batterier och laddmöjligheter 

        8 Vad gör vi med biogasen? 

        9 Vad behöver göras när? 

        10 Styrmedel och politiskt ledarskap 

        11 Presentation av projektet i Almedalen 

 

       3.3.2 Utformning av scenarier 

Tre unika scenarier har utformats av projektgruppen, vilka återspeglar projektets målsättning 

och syfte till hög grad. Det första scenariot syftar till att undersöka vilka konsekvenser 

utvecklingen inom elektromobilitet i regionen medför om elektrifieringstakten inte förändras 

avsevärt från idag, samt om trafiksituationen förblir i princip oförändrad till 2030. Det första 

scenariot återspeglar därmed utvecklingen vid business as usual (BAU). I det andra scenariot 

betraktas ett liknande fall, men här ansätts att elektrifieringen sker i dubbel takt jämfört med 

                                                      
8 Sweco  
9 Volvo Cars AB  
10 AB Volvo  
11 Vattenfall AB  
12 ABB AB  
13 Göteborg Energi  
14 Swedish Electromobility Centre  

http://www.sweco.se/
https://www.volvocars.com/se
https://www.volvogroup.se/
https://www.vattenfall.se/
https://new.abb.com/
https://www.goteborgenergi.se/
http://emobilitycentre.se/
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BAU-scenariot. Det motsvarar att elektrifieringsgraden närmar sig 70 % vid periodens slut. 

Avslutningsvis har det tredje scenariot utformats för att inkludera det fall då allt trafikarbete i 

regionen elektrifieras i kombination med att en ny trafikhierarki råder. Genom att betrakta 

resultaten från de tre beskrivna scenarierna har konsekvenserna av elektrifieringen för bland 

annat distributionsnätet och elproduktionen kunnat uppskattas. 

 

       3.3.3 Energi- och effektbehov för laddning av PEV 

Det övergripande målet med pusselbit 1 var att fastställa vilket energi- och effektbehov den 

omfattande elektrifieringen till 2030 skulle medföra för Göteborgs kommun. För att uppfylla 

målet har det valts att utforma en modell i Office: Excel, och modellen returnerar ett antal 

intuitiva figurer som illustrerar och sammanfattar resultaten. Några viktiga antaganden har 

gjorts dels för att modellen ska optimera påfyllnaden av elektricitet till fordonen, dels för att 

underlätta modelleringen: 

 

❖ Laddinfrastrukturen är inte begränsande i regionen år 2030, 

❖ Batterierna fylls på igen när de når 20 % av batterikapaciteten, och laddas upp till 80 %, 

❖ År 2030 kommer Göteborg Energi Nät AB (ägare av distributionsnätet) ha implementerat 

styrmedel som minimerar påverkan på elnätet från laddning av PEV. Detta avser styrning 

genom att (1) laddning hänvisas till låglasttimmarna på dygnet, och (2) laddning kan 

planeras med hjälp av mjukvara för att ladda med låg effekt men under lång tid. 

❖ Trafikhierarkin i regionen kommer att bero på vilka politiska styrmedel som införlivas, och 

det har valts att undersöka två olika fall för trafikhierarkin. Det ena fallet förutsätter att 

trafiksituationen i stora drag förblir densamma, medan fallet med ny trafikhierarki inräknar 

en övergång mot större utnyttjande av kollektivtrafik, co-sharing och bilpooler. I det andra 

fallet har det även inräknats att till 2030 kommer logistiklösningar att vara mer optimerade. 

Distribution görs då i allt större utsträckning med lättare fordon, med besparing i form av 

reducerat trafikarbete hos tung distributionstrafik. 

Följande parametrar har valts som variabler för modellen: 

 

❖ Trafikarbete per fordonstyp (fordonskilometer (fkm)/dag), 

❖ Fördelning för hur varje fordonstyp använder respektive laddtyp (snabb, semisnabb och 

normalladdning), 

❖ Fördelning för hur varje fordonstyp ska utnyttja respektive laddtyp under dygnets timmar. 

De ovan nämnda variablerna har justerats för att utforma önskade scenarier, vilka förklaras mer 

detaljerat i kommande delavsnitt. Vilka scenarier som anses mest relevanta för det här projektet 

har gemensamt beslutats av samtliga deltagande parter.  
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3.4 V2G-tjänster hos aggregator 

För att uppskatta potentialen hos aggregatorn att tillämpa V2G-tjänster har ett flertal metoder 

utnyttjats och presenteras mer i detalj i respektive delavsnitt. En stor del av analysen har 

grundats i metoder från tidigare gjorda studier och publicerade artiklar inom området. 

 

       3.4.1 Beläggningsstatistik i parkeringshus 

Genom att betrakta beläggningsstatistik från Göteborg Stads Parkering AB har det varit möjligt 

att avgöra under vilka tidsintervall som fordonen i deras parkeringshus står parkerade. Från 

statistiken har det även varit möjligt att erhålla beläggningsprofiler, som visar beläggning per 

timme i respektive parkeringshus. Tillsammans med informationen om effektförbrukningen på 

distributionsnätet har profilerna utformat den kapacitetsprofil som illustrerar under vilka 

tidsspann det finns potential för V2G-tjänst hos aggregatorn. 

 

Beläggningsprofilerna har utformats i MathWorks: MATLAB med hjälp av statistik från 

parkeringsbolaget, och avser beläggning under ett år. Tillgängliga data avser ett antal månaders 

mätningar, men saknar uppskattning av exakta beläggningsvärden i och med svårigheten att 

registrera fordon med gällande tillstånd. På några parkeringsplatser finns det även tillgång till 

både tillstånds- och betalautomatbiljetter. En förenkling har gjorts i modellen, och hos de 

betraktade p-husen har det antagits att det endast finns en gällande tillståndstyp per p-hus. 

Följande fall har betraktats: 

 

❖ Boendetillstånd. För att parkera krävs speciellt tillstånd för boende i området. 

❖ Dag-/Nattillstånd. Det är möjligt att lösa tillstånd för antingen parkering under nattetid (kl 

18 - 08) eller dagtid (kl 08-18).  

❖ Ej tillstånd. Parkering är öppen för alla och biljett löses i betalautomat, och här har två 

intressanta fall undersökts. Det första fallet tar hänsyn till betalparkeringar med hög 

beläggning under dagtid samtliga dagar, exempelvis ett parkeringshus beläget nära många 

arbetsplatser. Det andra fallet tar hänsyn till betalparkeringar med hög beläggning under 

helgtid, exempelvis nära nöjesattraktioner eller som används vid större event. 

 

Genom att läsa in beläggningsstatistiken i programvaran har profilerna kunnat visualiseras. I 

och med den gjorda förenklingen har samtliga mätvärden dividerats med det högsta mätvärdet 

för perioden – som har antagits motsvara full beläggning. Därefter har brus lagts på samtliga 

fördelningar, vilket har gjorts genom att multiplicera samtliga beläggningsvärden med ett 

slumpmässigt tal mellan 0.95 och 1.05. Beläggningen har begränsats i uträkningarna till att vara 

som högst 1 (fullt parkeringshus) och minst 0 (tomt parkeringshus). Beläggningarna har sedan 

kunnat användas för vidare analys av V2G-tjänsterna. 

 

       3.4.2 Körvanor i Göteborgs kommun 

För att uppskatta vilka körvanor som råder i regionen har resultaten från en tidigare gjord studie 

av Sten Karlsson, Chalmers (2013), använts. Hundratals fordonsägare i Göteborgs kommun har 

deltagit i hans studie för att uppskatta körvanorna över en längre tidsperiod, och det har varit 

möjligt att urskilja typiska körprofiler under dygnet för när fordonen är parkerade under en 
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längre period. Vidare har det med hjälp av körvanorna även kunnat uppskattas hur mycket 

tillgänglig kapacitet som finns i fordonen under timmarna som fordonen står stilla. 

Körbeteendet har även klargjort när på dygnet fordonens batterier behöver laddas för att klara 

den dagliga körsträckan. I kombination med den tidigare nämnda profilen som illustrerar 

tidsramarna för V2G-tjänst, har aggregatorns tillgängliga kapacitet kunnat uppskattas för varje 

timme. Data för genomförda körningar ligger under sekretess och har inte lagts som bilaga i 

rapporten. Däremot går resultaten från Karlsson (2013) att hitta i den publicerade avhandlingen, 

vilken hittas under litteraturförteckningen. 

 

       3.4.3 Lastprofil GENAB 

Göteborg Energi AB har kontinuerligt fört statistik över momentan last på distributionsnätet, 

och data för 2017 har kunnat utnyttjas för att visualisera under vilka tidsperioder som V2G-

tjänst lämpar sig bäst ur nätnyttosynpunkt. Data har utnyttjats till att skapa två figurer; den 

första visar timvis last på nätet under hela år 2017, och den andra visar hur lastförändringen ser 

ut mellan varje timme under samma tidsperiod. Data ligger under sekretess, och har därför inte 

inkluderats som bilaga till det här arbetet. 

 

       3.4.4 Elhandel 

För att kunna uppskatta den ekonomiska potentialen hos aggregatorn har förutsättningarna och 

dynamiken hos de relevanta elmarknaderna behövt belysas, se avsnitt 2.3. Elpriser har hämtats 

från Nord Pool Groups databas, och genom att jämföra profilerna för tidsram och kapacitet med 

elpriset har tidsfönster för respektive tjänst identifierats15. För att göra en konsekvent analys 

har även kostnaderna för V2G-tjänsten uppskattats. Kempton & Tomić har i sin artikel (2005a) 

presenterat en metod för att uppskatta kostnaderna för tjänsten, vilken har implementerats i 

beräkningarna för det här arbetet. 

 

       3.4.5 Tillgänglig kapacitet 

Den effekt som fordonet kan ta ut från eller mata ut på nätet är begränsad av flera faktorer, och 

Srivastava et al (2010) lyfter fram att tre oberoende faktorer blir begränsande för kapaciteten: 

 

❖ Ström i kablar och kretsar, 

❖ Tillgänglig batterikapacitet och tid för laddning, 

❖ Märkeffekt hos kraftelektronik. 

 

Det är viktigt att poängtera att det är den komponent som först uppnår sin gräns som sätter 

begränsningen för det maximala effektutbytet. I Kempton & Tomić (2005a) presenteras en 

konsekvent metod för att uppskatta tillgänglig kapacitet hos V2G, och samma metod kommer 

att tillämpas i den här rapporten. 

 

I det fall då infrastrukturen är begränsande kan maximalt effektutbyte per fas beräknas enligt: 

 

𝑃line = 𝑉𝐴               (1) 

                                                      
15 Samtliga tjänster har sammanfattats i tabell 3, avsnitt 2.3. 
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där Pline är kabelns märkeffekt, V är linjespänningen och A är märkströmmen. Om det istället är 

fordonet som begränsar, beräknas det maximala effektflödet av: 

 

𝑃vehicle =
𝐸s−(

𝑑d+𝑑rb
𝜂veh

)𝜂inv

𝑡disp
      (2) 

 

där Pvehicle är maximalt effektutbyte från V2G-tjänsten, Es är den lagrade energimängden som 

potentiellt kan matas ut till växelriktaren (DC kWh), dd är körd sträcka efter att batteriet 

fulladdats (km), drb är den buffertsträcka som önskas hos föraren för att köra nödvändig sträcka 

i nödfall eller för att ta sig hem16 (km), ƞveh är effektiviteten hos fordonet (km/kWh), ƞinv är 

verkningsgraden hos växelriktaren (procent) och tdisp är tiden som fordonet använder för att 

mata ut lagrad energi (timmar). De två sträckorna dd och drb behöver definieras för att formeln 

ska vara tillämpbar, och här är det lämpligt att anse drb som ett mer generellt mått än vad dd är. 

I Kempton & Tomić (2005a) antas det att drb är 20 miles (ca 32km), vilket är en rimlig 

uppskattning även för det här projektet då båda studierna betraktar urbana miljöer. Vidare går 

det att använda flera värden för dd beroende på valda systemgränser, t.ex. kan det nationella 

värdet för daglig körsträcka användas - men den har redan uppskattats lokalt i Karlsson (2013) 

till ca 40 km i Göteborg17, vilket är ett mer precist värde. Notera att parametern dd inte bör 

förväxlas med daglig körsträcka, men den kan uppskattas med hjälp av statistik från 

körsträckor. Fortsättningsvis är parametern starkt beroende av vilket tillfälle på dygnet som 

betraktas, samt vilket laddbeteende som tillämpas. Då tillgänglig energi i fordonen är direkt 

avgörande för aggregatorns kapacitet är några relevanta och intressanta fall att undersöka 

följande. Utgångspunkten är att batteriet är fulladdat på morgonen då fordonet är redo att 

användas: 

 

❖ Då fordonet ansluts på arbetsplats eller dylikt efter morgonkörning. Här kan dd uppskattas 

vara den halva dagliga körsträckan (Kempton & Tomić 2005a). 

❖ Då fordonet ansluts vid bostaden eller parkeringshus på kvällen och då laddning har gjorts 

på dagtid. Även här kan dd uppskattas vara den halva dagliga körsträckan. 

❖ Då fordonet ansluts vid bostaden eller parkeringshus på kvällen och då laddning inte har 

gjorts på dagtid. Detta är ett troligt scenario för BEV-ägare som har stor, daglig 

batterikapacitet tillgänglig jämfört med PHEV-ägare. Här kan dd uppskattas vara hela den 

dagliga körsträckan. 

 

Parametern tdisp anger under hur många timmar som fordonet matar ut lagrad energi från 

batteriet, och genom att variera denna kan uteffekten anpassas. I Kempton & Tomić (2005a) 

används fyra timmar som lämpligt värde då fordonen ansluts för att stötta topplast, en timme 

för reservkraft och 20 min för reglerkraft. För olika val av tdisp kan således potentialen för olika 

                                                      
16 Detta är ingen teknisk specifikation, utan är en personlig efterfrågan eller önskemål från den som styr en större fordonsflotta. I Kempton 

& Tomić (2005a) används 20 miles (~ 32km) som ett lämpligt mått på drb – vilket är resultatet från en tidigare gjord studie av en annan 

forskargrupp. 
17 Pendlare i göteborgsregionen kör ca 58km per dag, jämfört med 40km som uppskattades vara det mer allmänna riktvärdet. För det här 

projektet är det relevant att anta att samtliga PEV ägare använder p-platserna och inte endast pendlare. 
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V2G-tjänster uppskattas (Kempton & Tomić 2005a). Samma värden som används i artikeln 

kommer att användas i det här arbetet. Beroende på de svenska marknadsförutsättningarna kan 

det vara nödvändigt att justera värdet på tdisp, exempelvis för reglerkraft. Detta tas upp vidare i 

avsnitt 2.3. 

 

Den tillgängliga kapaciteten hos en aggregator, exempelvis ett parkeringshus eller en större 

parkering, kan uppskattas med hjälp av följande metodik. Inledningsvis kan antalet fordon N i 

parkeringshuset under timme i uppskattas utifrån följande samband: 

 

𝑁(𝑖) = 𝑁tot𝑋(𝑖)    (3) 

 

där Ntot är antalet tillgängliga parkeringsplatser och X(i) är beläggningsgraden hos aggregatorn 

under timme i. Vidare kan antalet laddbara fordon Nc hos aggregatorn under timme i uppskattas 

enligt: 

 

𝑁c(𝑖) =  𝑁c,tot𝑋𝑐(𝑖)     (4) 

 

där Nc,tot är antalet tillgängliga laddplatser, och Xc(i) är beläggningen av laddplatserna hos 

aggregatorn under timme i. Om beläggningsgraderna X(i) och Xc(i) antas vara identiska, vilket 

exempelvis inträffar om samtliga parkeringsplatser är laddplatser, kan (4) förenklas till: 

 

𝑁c(𝑖) =  𝑁c,tot𝑋(𝑖)   (5) 

 

Om X(i) och Xc(i) däremot inte kan anses vara identiska gäller de två separata sambanden (3) 

och (4). Därefter kan den totala tillgängliga kapaciteten under timme i, P(i), beräknas genom 

att kombinera (2) och (4) och resulterar i följande summering: 

 

𝑃(𝑖) =  ∑ 𝑃vehicle(𝑗)

𝑁c(𝑖)

𝑗=1

                                                        (6) 

 

där Pvehicle(j) är kapaciteten hos fordon j (se ekvation (2)) och Nc(i) är antalet laddbara fordon 

som är anslutna hos aggregatorn under timme i. Genom att beräkna den genomsnittliga 

kapaciteten hos ett fordon hos aggregatorn under timme i, 𝑃vehicle
avg

(𝑖), kan ekvation (6) förenklas 

till: 

 

𝑃(𝑖) = 𝑃vehicle
avg

(𝑖)𝑁𝑐(𝑖)    (7) 

 

 där 𝑃vehicle
avg

(𝑖) beräknas genom: 

 

𝑃vehicle
avg (𝑖) =  

1

𝑁c(𝑖)
∑ 𝑃vehicle(𝑗)

𝑁c(𝑖)

𝑗=1

                                            (8) 
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Genom att utnyttja (7) vid uppskattning av framtida potential är det möjligt att på ett relativt 

hanterbart sätt variera tillgänglig kapacitet hos aggregatorn som funktion av antalet anslutna 

laddbara fordon. Om det dessutom är möjligt att anta att 𝑃vehicle
avg (𝑖) är konstant under en längre 

tidsperiod blir sambandet ännu mer lätthanterligt att analysera, och skulle ges av: 

 

𝑃(𝑖) = 𝑃vehicle
avg

𝑁𝑐(𝑖)    (9) 

 

Vid uppskattning av framtida potential hos aggregatorn är det möjligt att använda samma 

metodik. Det är av stor betydelse att betrakta körvanor för att kunna fastställa framtida 

beläggningsmönster (Steen 2018), och dessa presenteras i ett separat avsnitt. 

 

       3.4.6 Inkomst och kostnad från V2G-tjänster 

I flertalet gjorda studier (Kempton & Tomić 2005a: 2005b; Steen 2012; Habib et al 2014; 

Sovacool et al 2017) klargörs det att V2G-tjänsterna lämpas bäst på de marknader där 

energikällorna optimalt har kort responstid och är relativt billiga att investera i. I teori- och 

bakgrundsavsnittet (avsnitt 2) beskrivs de tekniska förutsättningarna för V2G-tjänsterna 

grundligt. 

 

Det är viktigt att betrakta vilka antaganden som görs när den ekonomiska delen i en studie 

genomförs. I vissa fall antas att inkomsten kan bli väldigt hög för V2G-tillämpning, men då 

antas att PEV ansluts och laddas ut då elpriset är högt. Kempton & Tomić (2005a) illustrerar 

detta i sin artikel, men för att göra en konsekvent analys är det viktigt att inkludera bilarnas 

körvanor och inte endast betrakta när det är lönsamt att köpa och sälja el. Metodiken som 

beskrivs i artikeln för att uppskatta både inkomst och kostnad för V2G anses vara tillämpbar 

även för det här projektet. 

 

Vid anslutning och utnyttjande av V2G är det relevant att undersöka hur den faktiskt levererade 

energin står mot den kontrakterade effekten och tiden för att kunna uppskatta kostnader och 

inkomst från tjänsten. I Kempton & Tomić (2005a) presenteras ett förhållande mellan levererad 

och kontrakterad energimängd, Rd-c, och definieras enligt följande: 

 

 

𝑅d−c =  
𝐸disp

𝑃contr𝑡contr
    (10) 

 

där Edisp är urladdad energimängd under den bundna perioden (MWh), Pcontr är kontrakterad 

effekt (MW) och tcontr är kontrakterad tid (timmar). Rd-c är användbar då en uppskattning av 

utnyttjandegraden vid reglertjänster under en längre tidsperiod behövs, vilket presenteras i 

kommande ekvationer. Vidare skiljer sig sambanden och ekvationerna för inkomst och kostnad 

åt beroende på vilken marknad som tjänsten säljs på. Till det här projektet kommer metodiken 

som förklaras i Kempton & Tomić (2005a) att användas för att beräkna inkomst och kostnad 

för V2G-tjänster. 
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       3.4.6.1 Inkomst 

För frekvensreglering, viss balansreglering och effektreserver erhålls ersättning för både 

levererad energi och kontrakterad kapacitet, se tabell 4. Inkomsten från levererad energi, rel, 

beräknas enligt (11): 

 

𝑟el = 𝑝el𝐸disp = 𝑝el𝑃disp𝑡disp       (11)  

 

där pel är elpriset, Pdisp är utnyttjad effekt och tdisp är tiden som fordonet använder för att mata 

ut effekt på anslutande nät. För att möta topplastbehovet kommer Pdisp att vara maximal 

tillgänglig effekt från V2G-tjänsten, P. Den summerade inkomsten beräknas enligt: 

 

𝑟 =  𝑝cap𝑃𝑡plug + 𝑝el𝐸disp       (12) 

 

där pcap är priset för tillgänglig kapacitet (SEK/kW-h)18 och tplug är tiden som fordonet är 

anslutet och tillgängligt för V2G-tjänst (timmar). Således beskriver den första termen i (12) 

inkomst från att erbjuda tillgänglig kapacitet, och den andra termen inkomst från levererad 

energi. Notera att i den första termen av (12) används P istället för Pdisp, vilket förklaras av att 

det är lämpligt att erbjuda maximal tillgänglig effekt. Fortsättningsvis används regler- och 

reservkraft i väldigt olika utsträckning. Reglertjänster kan säljas hundratals gånger per dag, 

medan reservkraft endast behövs under några få timmar årligen - då det råder effektbrist eller 

förbrukningen är som störst. De ovan nämnda ekvationerna (11) och (12) beräknar inkomst från 

enstaka tillfällen, men det är värdefullt att kunna uppskatta potentiell inkomst under en längre 

tidsperiod. För reservkraft kan den totala energimängden som levererats beräknas genom att 

summera samtliga effektutmatningar enligt: 

 

𝐸disp = ∑ 𝑃disp(𝑘)𝑡disp(𝑘)                                                (13)

𝑁disp

k=1

 

 

där Ndisp är antalet tillfällen som fordonet matar ut effekt under kontrakterad tid, Pdisp(k) är 

utnyttjad effekt vid tillfälle k, och tdisp(k) är tiden som fordonet utnyttjade för att leverera den 

angivna effekten vid tillfälle k. För reglertjänster är det som tidigare nämnt vanligt att effekt 

levereras betydligt oftare under kontrakterad tid än för reservkraft. För att inkludera 

utnyttjandegraden under den kontrakterade tiden kommer parametern Rd-c väl till användning, 

se ekvation (10) för definition. Total levererad energi för reglertjänster kan således uppskattas 

genom att utnyttja (10) och (13) med små modifikationer: 

 

𝐸disp =  𝑅d−c𝑃𝑡plug                                                        (14) 

 

Slutligen, för att uppskatta potentiell inkomst från reservkraft kan (13) substitueras in i (12), 

                                                      
18 Enheten SEK/kW-h innebär att pris sätts för tillgänglig kapacitet under en timme, oavsett om den används eller ej. 
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och för reglerkraft kan på liknande sätt (14) kombineras med (12). Då erhålls följande 

inkomstekvationer för respektive tjänst: 

 

𝑟res =  𝑝cap𝑃𝑡plug + 𝑝el ∑ 𝑃disp(𝑘)𝑡disp(𝑘)                                      (15)

𝑁disp

k=1

 

 

𝑟reg =  𝑝cap𝑃𝑡plug + 𝑝el𝑅d−c𝑃𝑡plug                 (16) 

 

där rres är inkomst från reservkrafttjänster och rreg är inkomst från reglerkrafttjänster. Övriga 

inkomster från arbitragehandel och nätnytta beskrivs i avsnitt 2.3. 

 

       3.4.6.2 Kostnad 

Kostnaden för att tillämpa V2G kan härledas från tre orsaker: köpt energi från elnätet, slitage- 

samt kapitalkostnader. Det bör klargöras att kostnaderna som presenteras nedan är för slitage 

och energianvändning som inte inkluderar traditionellt användande av PEV. Dessutom rör 

kostnaderna endast fordonsägaren, och tar inte hänsyn till varken kostnader eller 

kostnadsbesparingar hos andra aktörer – dessa presenteras i avsnitt 2.3. 

 

Den totala årliga kostnaden för V2G, c, kan delas upp i en fast och en rörlig kostnad enligt: 

 

𝑐 =  𝑐en𝐸disp + 𝑐ac                        (17) 

 

där cen är kostnaden för levererad energi (SEK/kWh), Edisp är mängden elektricitet som har 

matats ut från fordonet för V2G-ändamål (kWh), och cac är den årliga kapitalkostnaden (SEK). 

På samma sätt som tidigare beräknas Edisp enligt (13) och (14) för reserv- och reglerkrafttjänster 

respektive. För reglerkrafttjänster blir den årliga kostnaden:  

 

𝑐 =  𝑐en𝑅d−c𝑃𝑡plug + 𝑐ac                           (18) 

 

där kostnaden för att mata ut effekt (cen) i sin tur definieras som summan av kostnad för köpt 

energi och kostnaden för slitage vid V2G-tjänst, och ges av: 

 

𝑐en =  
𝑐pe

𝜂conv
+ 𝑐d                     (19) 

 

där cpe är priset för att köpa in energi (elektricitet, gas, bensin eller liknande) och uttrycks efter 

det ursprungliga energislagets mått (SEK/kWh, SEK/Nm3 eller SEK/L). I det här arbetet 

kommer endast tjänster med elektricitet som energibärare att betraktas, så enheten för cpe är 

SEK/kWh. Vidare är ƞconv verkningsgraden för omvandling mellan lagrad energi i batteriet till 

elektricitet, och anges i enheter elektrisk energi per enheter lagrad energi – det vill säga 
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batteriets verkningsgrad. Slutligen är cd kostnaden för slitage på batteriet, och för en PEV ges 

denna kostnad av: 

 

𝑐d =
𝑐bat

𝐿ET
                 (20)  

 

där cbat är kapitalkostnaden för batteriet inklusive arbetskostnader (SEK), och LET är batteriets 

livstid uttryckt i antal kWh som är möjligt att leverera under en livscykel för det specifika 

cyklingsbeteendet. Ett batteris livstid beror på flera faktorer, och ett sätt att definiera livstiden 

är genom att betrakta antalet cykler under en livstid, batterikapaciteten och hur djupt man cyklar 

batteriet. Då kan batteriets livstid, LET, uppskattas enligt: 

 

𝐿ET = 𝐿c𝐸s𝐷𝑜𝐷                     (21) 

 

där Lc är antalet cykler som görs under en livstid, Es är batteriets kapacitet (kWh) och DoD är 

cyklingsdjupet som användes då Lc bestämdes (Depth of discharge, procent). I avsnitt 2.4 

förklaras det mer i detalj hur batteriet påverkas av DoD, men det är klart att batterislitage sker 

i mindre utsträckning vid grund cykling av batteriet (Kempton & Tomić 2005a). DoD kommer 

också att variera beroende på vilken tjänst som används, exempelvis behövs inte lika stort 

cyklingsdjup för reglertjänster som för topplast och reservkraft. Avslutningsvis, för att kunna 

uppskatta den totala årliga kostnaden beräknas den årliga kapitalkostnaden, cac, genom: 

 

𝑐ac = 𝑐c𝐶𝑅𝐹 = 𝑐c
𝑑

1−(1+𝑑)−𝑛                           (22) 

 

där cc är den totala kapitalkostnaden, CRF (Capital Recovery Factor) är annuitetsfaktorn, d är 

diskonteringsräntan (kalkylräntan, procent) och n är fordonets förväntade livstid (år). Genom 

att substituera ekvationerna (19)-(22) i (17) fås ett komplett uttryck för den årliga kostnaden för 

V2G tjänsten: 

 

 

𝑐 = 𝑐en𝐸disp + 𝑐ac = (
𝑐pe

𝜂conv
+

𝑐bat

𝐿c𝐸s𝐷𝑜𝐷 
) 𝐸disp + 𝑐c

𝑑

1−(1+𝑑)−𝑛                     (23)  

 

 

där Edisp beräknas från antingen (13) eller (14) beroende på aktuell tjänst. 

 

3.4.7 Känslighetsanalys 

För att fastställa hur känsligt systemet är för förändringar har det varit relevant att göra en 

känslighetsanalys. Hos det betraktade systemet har två mer osäkra parametrar identifierats, 

vilka är: 

 

❖ Storlek på energilagret. Tillgänglig energi i batterierna avgör hur stor tillgänglig kapacitet 

aggregatorn har för potentiell V2G-tjänst vid varje tidpunkt. Då det är osäkert vilken 
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lagringskapacitet hybrid- och elbilar har år 2030 är det relevant att undersöka hur känsligt 

systemet är för batteristorleken. 

❖ Körsträcka innan parkering. Genom att ta hänsyn till hur långt fordonen behöver åka innan 

de parkeras kan tillgänglig energi i batterierna uppskattas. Detta kan härledas till 

fordonsägarnas körvanor, och en uppskattning av körvanorna presenteras i avsnitt 2.6. 

 

Känslighetsanalysen har implementerats vid beräkningarna i MathWorks: MATLAB, och 

resultaten har visualiserats grafiskt. En mer detaljerad beskrivning av känslighetsanalysen 

återfinns i avsnitt 5.6. 
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4. Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun 
Det här avsnittet förklarar hur den utformade modellen i Office: Excel fungerar, och vilka 

inputvärden som har använts för att skapa de utvalda scenarierna. Inledningsvis beskrivs 

tankesättet kring varje scenario, och sedan visas en figur för varje scenario som presenterar 

valda parametervärden. Därefter presenteras vilken fordonsinfo som har antagits som rimlig 

till år 2030, och avslutningsvis förklaras hur behovet för laddning fördelas över dygnet. 

 

4.1 Scenarier 

Det första steget i modellen bygger på att användaren definierar de önskade scenarierna med 

avseende på trafikarbete, elektrifiering och fördelning mellan laddtyperna. För PussEL-

projektet har tre scenarier valts ut som särskilt intressanta, och presenteras i följande delavsnitt. 

 

4.1.1 Scenario 1– Business as usual (BAU) 

I det första scenariot har det antagits att elektrifieringen sker i den utvecklingstakt som har 

erhållits från redan införda incitament. Det har även antagits att inga nya och ambitiösare mål 

för elektrifieringen sätts från politiskt håll. Figur 21 visar hur scenariot har definierats i 

modellen. 

Figur 21. Parameterval för scenario 1 – BAU. 

 

Från figur 21 är det klart att trafiksituationen i stora drag förblir densamma för många 

fordonstyper. Det har uppskattats att personbilskörning ökar med 30 % samt att främjandet av 

kollektivtrafiken får ett mindre men ändå positivt utslag i hierarkin. Sweco har publicerat en 

redan genomförd studie (2017) om den troliga utvecklingen inom vägtrafik, och det förväntas 

att elektrifieringsgraden är relativt låg år 2030. Vidare har det uppskattats att normalladdning 

utnyttjas till stor grad. 

 

4.1.2 Scenario 2 – BAU med dubbla elektrifieringstakten 

För att undersöka konsekvenserna av en ännu kraftigare elektrifiering har ett scenario med 

samma motivering som för scenario 1 valts, men med dubbla elektrifieringstakten. Figur 22 

visar hur scenariot har definierats i modellen. 
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Figur 22. Parameterval för scenario 2 – BAU med dubbla elektrifieringstakten. 

 

Från figur 22 framgår det att flertalet fordonstyper har en elektrifieringsgrad närmare 50 %. 

Tyngre fordon, exempelvis medeltunga lastbilar och tunga entreprenadfordon, har däremot 

fortfarande en låg elektrifieringsgrad (<5 %). Trafikhierarkin är utformad på samma sätt som i 

scenario 1, och uppdelningen av energibehovet per laddtyp likaså.  

 

4.1.3 Scenario 3 – fullständig elektrifiering 

Vid den fullständiga elektrifieringen utgörs allt transportarbete i regionen av eldrivna fordon. 

Här förväntas även en ny trafikhierarki råda enligt de prognoser, uppskattningar och visioner 

som involverade aktörer har för respektive fordonstyp. Figur 23 visar hur scenariot har 

definierats i modellen. 

 

Figur 23. Parameterval för scenario 3 – fullständig elektrifiering med ny trafikhierarki. 

 

Det kan från figur 23 noteras att trafikarbetet jämfört med 2017 för respektive fordonstyp 

kommer att variera betydligt. Samåkning, cykling och kollektivtrafik är sponsrade 

transportmedel inom regionen och återspeglas tydligt i fördelningen. Lätta lastbilar har också 

en stor ökning jämfört med 2017, och kopplas till antagandet om optimerade logistiklösningar. 

I och med det stora antalet elektrifierade fordon kommer fördelningen mellan de olika 

laddtyperna att förändras, men till en relativt låg grad. Förändringen resulterar i att en större 

andel av energibehovet kommer att fyllas på med snabbare alternativ än normalladdning. 
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4.2 Datablad fordonsinfo 

För att kunna uppskatta energi- och effektbehovet för de utformade scenarierna har det varit 

nödvändigt att betrakta de tekniska parametrarna för respektive fordonstyp. Dessa har valts och 

sammanställts enligt tabell 10 och 11. Från tabell 10 är det möjligt att utläsa trafikarbete per 

dygn, batterikapacitet och energiförbrukning för respektive fordonstyp. Samtliga prestanda 

gäller år 2030 och är uppskattningar utifrån dagens teknikutveckling. Data för totalt trafikarbete 

per dygn har erhållits från IVL, och som har presenterats i en delrapport till PussEL-projektet. 

 

TABELL 10 

Teknisk information för samtliga inkluderade fordonstyper. 

 

Fordonstyp Totalt trafikarbete 

[fkm/dygn] 

Källa: IVL 2018 

Batterikapacitet [kWh] 

Källa Volvo Cars AB 2018 

Energiförbrukning 

[kWh/km] 

Källa: Volvo Cars AB 2018 

Cykel 280 000,00 0,28 0,01 

    

Personbil – PHEV 5 722 471,23 10,00 0,15 

Personbil – BEV 2 384 363,01 75,00 0,15 

Personbil – taxi/co-sharing 353 165,76 75,00 0,15 

    

Buss 12m 48 392,80 300,00 1,20 

Buss 18m 48 392,80 400 1,60 

Båttrafik 1 400,00 1 000,00 26,32 

    

Entreprenadfordon – lätta 50 000,00 100,00 0,30 

Entreprenadfordon – tunga 30 000,00 200,00 1,00 

    

Lätta lastbilar 940 000,00 100,00 0,30 

Tunga lastbilar 141 642,88 400,00 1,50 
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TABELL 11 

Specifikationer för laddeffekt och laddtid för samtliga laddtyper och respektive fordonstyp. Källa: PussEL19. 

 

 Snabbladdning Semisnabbladdning Normalladdning 

Fordonstyp Effekt [kW] Laddtid [h] Effekt [kW] Laddtid [h] Effekt [kW] Laddtid [h] 

Cykel 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,05 

       

Personbil – PHEV 50,00 0,12 11,00 0,55 3,70 1,62 

Personbil – BEV 150,00 0,30 11,00 4,09 3,70 12,16 

Personbil – taxi/co-

sharing 

150,00 0,30 11,00 4,09 3,70 12,16 

       

Buss 12m 350,00 0,51 150,00 1,20 75,00 2,40 

Buss 18m 450,00 0,53 200,00 1,20 100,00 2,40 

Båttrafik 900,00 0,67 200,00 3,00 100,00 6,00 

       

Entreprenadfordon – 

lätta 

150,00 0,40 50,00 1,20 50,00 1,20 

Entreprenadfordon – 

tunga 

450,00 0,27 200,00 0,60 50,00 2,40 

       

Lätta lastbilar 150,00 0,40 50,00 1,20 50,00 1,20 

Tunga lastbilar 450,00 0,53 200,00 1,20 100,00 2,40 

 

4.3 Laddfördelning över dygnet 

För att fördela laddbehovet över dygnet har ett arbetsblad med fördelningar skapats. Varje 

fordonstyp behöver ett definierat värde för hur varje laddtyp utnyttjas varje timme under 

dygnet. Värdet som anges i fördelningen motsvarar således en energimängd. Från tabell 11 kan 

det noteras att laddtiden för snabbladdning är kortare än en timme, och i resultaten presenteras 

både medeleffekt och maxeffekt för att visualisera skillnaderna mellan dessa. 

 

Vidare kan det från tabell 11 även noteras att laddtiden för semisnabbladdning varierar betydligt 

mellan fordonstyperna. För laddtider större än en timme behöver en alternativ metod användas, 

där återstående laddtid efter den första laddtimmen placeras ut rätt i tiden med korrekt 

energimängd. För normalladdning fördelas energibehovet per timme ut under natten, och 

fördelningarna har utformats för att minimera effektbehovet per timme - vilket minimerar 

inverkan på distributionsnätet. 

 

Laddfördelningarna återspeglas av figurerna i avsnitt 6, och finns även i bilaga 3. 

  

                                                      
19 De värden som presenteras i tabell 11 har uppskattats gemensamt inom projektgruppen. 
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5. V2G-tjänster hos aggregator 
Potentialen hos en aggregator att utnyttja V2G-tjänsterna har uppskattats genom att utnyttja 

den presenterade informationen och de utformade profilerna i tidigare avsnitt. Profiler för 

bilkörning (och pauser), beläggning i parkeringshus, last på distributionsnätet samt elpriser 

har lästs in i MathWorks: MATLAB. Med hjälp av ett utformat script i programvaran har den 

tekniska och ekonomiska potentialen för V2G-tjänsterna uppskattats. 

 

5.1 Körvanor 

De presenterade körprofilerna i avsnitt 2.7 har kunnat användas för att avgöra under vilka 

timmar på dygnet som fordonen är i rörelse. Körprofilerna har även kunnat användas för att 

avgöra när under dygnet och under hur stor del av tiden som fordonen står stilla under olika 

långa pauser (se figur 15 och 16 för fördelning av pauser med olika längd, samt 

dygnsfördelning). 

 

Som tidigare nämnt kan V2G huvudsakligen användas för reservkraft, reglerkraft och 

arbitragehandel. Reservkrafttjänster bygger som tidigare nämnt på att den erbjudna kapaciteten 

finns tillgänglig under hela den angivna perioden. För V2G innebär detta att det krävs att många 

fordon står parkerade under en väldigt lång tid och på samma plats. I och med att den betraktade 

aggregatorn förvaltar centralt belägna parkeringshus fluktuerar beläggningsprofilerna relativt 

mycket under dygnet (se figur 18 – 20). Därför är det mindre lämpligt att undersöka V2G-tjänst 

för effektreserv som ett av de huvudsakliga tillämpningsområdena för aggregatorn. 

 

De längsta stillastående perioderna hos fordonen inträffar under natten (se figur 17). Då finns 

det möjlighet för aggregatorn att erbjuda V2G-tjänster under längre tid, vilket ger ökat spelrum 

för när laddning och urladdning kan ske. Däremot är belastningen på distributionsnätet som 

lägst under natten, och belastningsnivån är dessutom relativt konstant. Det medför att 

efterfrågan på regler- och balanskraft är som lägst under denna period. V2G-tjänsterna 

konkurrerar därför mot de billigaste alternativen under perioden då reglerbehovet är som lägst. 

 

De kortare pauserna hos fordonsägarna görs huvudsakligen under dagtid. Karlsson (2013) 

kategoriserar de kortare pauserna som mellan två och sex timmar och mellan sex och tio timmar. 

Från avsnitt 2.6 är det klart att de kortaste pauserna (mellan två och sex timmar) görs mer 

frekvent under sen eftermiddag – då alltfler har slutat arbeta för dagen. Pauserna mellan sex 

och tio timmar infaller rimligtvis under normala arbetstider. Varken arbitragehandel eller 

reglerkrafttjänster kräver konstant tillgänglig uppkoppling under en längre tidsperiod likt 

reservkraft. Detta medför att det finns stor potential för arbitragehandel och reglerkraft under 

stora delar av dygnet. 

 

Körvanorna har även kunnat utnyttjas till att avgöra hur stor kapacitet som finns tillgänglig hos 

fordonen för olika tidpunkter på dygnet. Som tidigare nämnt presenterar Karlsson (2013) i sin 

studie även uppskattningar av daglig körsträcka och pendlingssträcka hos deltagarna. Den 

dagliga körsträckan uppskattades till ca 40km, medan motsvarande siffra för pendlare i 

regionen var 58km. Fordonen har således ett dagligt energibehov som behöver återställas innan 
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nästa dag, samt att en buffertnivå krävs för att kunna hantera spontana körningar eller 

nödsituationer. Genom att implementera detta i uppskattningen av tillgänglig kapacitet kan en 

mer konsekvent analys göras. Det dagliga energibehovet blir mest relevant att ta hänsyn till för 

PHEV, i och med att hybridbilarna har begränsad batterikapacitet. För BEV är 

batterikapaciteten tillräckligt stor för att klara flera dagars normalt körbeteende. Det är 

fortfarande viktigt att betrakta det dagliga behovet hos BEV för att inte missbedöma den 

tillgängliga kapaciteten hos fordonen. 

 

5.2 Beläggningsstatistik 

Genom att betrakta de utformade beläggningsprofilerna i avsnitt 2.7 (se figur 18 – 20) fås en 

känsla för hur dygnsvariationerna för respektive tillståndstyp ser ut. Från avsnitt 2.7 blev det 

klart att P-hus med boendetillstånd har högst beläggning under natten, och som sjunker till 

knappt halvfullt under en större andel av dagen. Vidare har P-hus med dag-/ och nattillstånd 

relativt hög beläggning under stora delar av dygnet. Klockan 8 och 18 sker ett skifte mellan de 

två tillstånden, och teoretiskt sätt kommer P-huset att vara tomt för en kort stund under själva 

skiftet. Fortsättningsvis har P-husen med betalautomater varierad beläggningsgrad beroende på 

veckodag och geografisk placering. Det blev klart från beläggningsprofilerna i figur 20 att 

beläggningen är låg under natten, men att ett stort antal fordon står parkerade långt in på kvällen.  

 

I uppskattningen av tillgänglig kapacitet hos aggregatorn har de fyra nya planerade P-husen 

betraktas med hjälp av de uppskattade beläggningsprofilerna. P-hus 1 förväntas vara ett P-hus 

med boendetillstånd, P-hus 2 ha tillgång till dag-/nattillstånd och slutligen har P-hus 3 och 4 

betalautomater men med olika beläggningsprofiler. Slutligen, då dimensionerad kapacitet i P-

husen eventuellt behöver utredas på nytt vid en omfattande elektrifiering har det antagits att 

den inte är begränsande för V2G-tjänsterna. 

 

5.3 Lastprofil GENAB 

Förutsättningarna hos distributionsnätet i Göteborgs kommun har presenterats i tidigare avsnitt 

(se 2.2). För att minimera inverkan på lokalnätet är det önskvärt att laddning av PEV inte görs 

under timmarna då höga lastnivåer råder. Det är heller inte önskvärt att låta ett stort antal fordon 

ladda med hög effekt under morgontimmarna då hög rampning hos lastnivån sker. Omvänt 

resonerat är det önskvärt att utnyttja V2G-tjänsterna vid tidpunkterna för hög last och hög 

rampning av last för att reducera stressnivån på distributionsnätet. Data för belastningsnivån 

har lästs in i MathWorks: MATLAB vid uppskattningen av potentialen hos aggregatorn – vilket 

förklaras mer i detalj i kommande delavsnitt. 

 

5.4 Elhandel 

Från den presenterade informationen i tidigare delavsnitt (2.2 - 2.7) har det varit möjligt att 

identifiera vilka V2G-tjänster som är mest relevanta för aggregatorn. 

 

Genom att kombinera informationen om beläggning i parkeringshusen (figurerna 18 - 20) med 

marknadsförutsättningarna (tabell 3) och cyklingsmönstret av batterier för arbitragehandel 

(figur 12), kan det fastställas att optimala förutsättningar saknas för arbitragehandel. Detta för 
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att prissättningen endast görs av marginalpris för levererad energi samt att aggregatorn inte kan 

garantera beläggning under kommande leveransdygn. Minsta budvolym har inte ansetts som ett 

problem, då aggregatorns kapacitet kommer att överstiga minsta tillåtna budvolym stora delar 

av dygnet. Av praktiska skäl är det därför mer relevant att undersöka tjänster som inträffar 

närmare i tiden än handel på spotmarknaden. 

 

Fortsättningsvis har intradag-tjänsterna betraktats, och från tabell 3 är det klart att flera tjänster 

är av intresse: elhandel på Elbas samt frekvens- och balansreglering. I och med att fordonen har 

begränsad batterikapacitet och tidsfönstret för V2G-tjänster är relativt smalt är ett rimligt 

antagande att aggregatorn utnyttjar en av de potentiella V2G-tjänsterna åt gången. Ur 

aggregatorns perspektiv är det således intressant att hitta den mest ekonomiskt lönsamma 

nättjänsten då tillgänglig kapacitet finns. Balansreglering med manuell aktivering (mFRR) har 

en relativt hög gräns för minsta budvolym (10MWh/h), och erhåller endast ersättning för energi. 

För balansreglering med automatisk aktivering (aFRR) erhålls däremot ersättning för både 

kapacitet och energi, och minsta budvolym är 5MWh/h. Detta gör aFFR till en mer attraktiv 

tjänst för aggregatorn än mFRR, och därför har endast aFFR undersökts i beräkningarna. 

 

Vidare kan det noteras från tabell 3 att det finns två möjligheter för frekvensreglering, FCR-N 

och FCR-D. Dessa kan upphandlas på antingen veckobasis eller per säsong, och för aggregatorn 

del är det mest relevant att betrakta den veckovisa upphandlingen i och med den varierande 

kapaciteten. Säsongsupphandlingen av frekvensreglering kräver dessutom en betydligt större 

budvolym än den veckovisa upphandlingen, vilket ytterligare stödjer resonemanget. 

Frekvensreglering erhåller ekonomisk ersättning genom en fast och en rörlig del beroende på 

hur mycket tjänsten används under den kontrakterade tiden. 

 

Det har från litteraturen identifierats att effektreserv är en potentiell V2G-tjänst (Kempton & 

Tomić 2005a). Med hänsyn till beläggningsprofilerna (figurerna 18 - 20) säger 

kravspecifikationerna för den svenska effektreserven att den betraktade aggregatorn inte har 

rätt behörighet för att erbjuda V2G-tjänsten. Detta för att den erbjudna kapaciteten behöver 

finnas tillgänglig dygnet runt under den kontrakterade tiden, vilket inte aggregatorn kan erbjuda 

på grund av dygnsvariationerna. 

 

Avslutningsvis har nättjänster som upphandlats bilateralt med nätägaren en stor potential hos 

aggregatorn. Här finns möjlighet för aggregatorn att utforma avtal utifrån de egna 

förutsättningarna, och på så sätt skräddarsy det finstilta tillsammans med nätägaren. Här skulle 

periodvis effektreserv kunna vara en potentiell V2G-tjänst. Förslagsvis skulle ett avtal kunna 

utformas för reservkraft under timmarna som nätägaren prognostiserat som riskfyllda eller då 

kortare underhåll i mindre kraftverk är nödvändiga. Detta behöver lämpligtvis sammanfalla 

med de tidpunkter då aggregatorn förväntas ha hög beläggning i parkeringshusen. 

 

För att delvis optimera beräkningarna och minimera kostnaderna för V2G-tjänst har det 

utnyttjats att fordonen laddas upp under de timmar då spotpriset är som lägst under de gångna 

24 timmarna. 
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5.5 MATLAB 

För att genomföra uppskattningen av den tekniska och ekonomiska potentialen hos aggregatorn 

för V2G-tjänster har ett verktyg utformats i MathWorks: MATLAB. De script och funktioner 

som har utformats för att hantera presenterade data och beräkningar har sammanfattats i tabell 

12. Från tabell 12 kan det noteras att ett antal funktioner har skapats för att hantera de betraktade 

parametrarna, och samtliga läser endast in det aktuella tidssteget som input. För att hantera 

beroendet mellan de olika funktionerna och datafilen ReadMe.m har de definierade 

parametrarna gjorts globala. 

 

För att avgöra under vilka timmar som V2G-tjänsterna är mest relevanta har figur 8 utnyttjats. 

Figur 8 visar timvisa skillnader i effektförbrukning på distributionsnätet, och de mest utsatta 

timmarna identifieras med röd färg. Genom att skapa en binär vektor har de relevanta timmarna 

kunnat väljas ut under hela året, och tillgänglig kapacitet uppskattas för dessa. 

 

5.6 Känslighetsanalys 

Genom att variera de identifierade parametrarna i avsnitt 3.4.7 har det varit möjligt att fastställa 

om den tekniska potentialen förändras markant. Varje parameter har ändrats på följande sätt: 

 

❖ Storlek på energilagret. Det övergripande antagandet för batteristorleken hos hybrid- och 

elbilar är 15 respektive 50 kWh. För känslighetsanalysen har batteristorlekarna 

5/10/15/20/25 kWh undersökts för hybridbilar, och 30/40/50/60/70 kWh för elbilar. 

❖ Körd sträcka innan parkering. I avsnitt 3.4.5 har ett resonemang förts angående hur körd 

sträcka innan parkering påverkar tillgänglig energi i batteriet. Därför har parametern dd 

(körd sträcka innan parkering) valts som antingen halva eller hela den dagliga körsträckan. 

Det har även undersökts för fallet då den dagliga körsträckan halveras till 20km. 
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TABELL 12 

Beskrivning av de komponenter som ingår i verktyget för uppskattning av V2G hos aggregator. 

 

 Filnamn Beskrivning 

Huvudfil aggregator.m Läser in stödfunktionerna och gör en teknisk och 

ekonomisk uppskattning av V2G-tjänst för varje tidssteg 

under ett års tid. 

 

Datafil ReadMe.m Denna fil behöver köras innan huvudfilen körs. Här läses 

samtliga data in, och genomför de beräkningar som 

endast behöver göras en gång för att göra huvudfilen 

mindre beräkningstung. 

   

Stödfunktioner   

Beläggning occupation.m Returnerar antalet fordon (N) och antalet laddbara fordon 

Nc) i respektive P-hus under det givna tidssteget (i). 

Funktionen anropas enligt: 

[N, Nc] = occupation(i). 

 

Inkomst revenue.m Returnerar inkomsten från de betraktade V2G-tjänsterna, 

och anropas enligt: 

[r_reg] = revenue(i). 

 

Kapacitet capacity.m Returnerar tillgänglig kapacitet hos aggregatorn under 

varje tidssteg. Funktionen anropas enligt: 

[Preg] = capacity(i). 

 

Kostnad cost.m Returnerar kostnaden för V2G-tjänst för det givna 

tidssteget. Funktionen anropas enligt: 

[c_reg] = cost(i). 

   

Excel-filer   

Beläggning Beläggning.xlsx Här lagras samtliga värden för beläggning i P-husen. Får 

inte inkluderas som bilaga på grund av sekretess. 

 

Elförbrukning GENAB_mätvärden_2017.xlsx Här återfinns belastningsstatistik för distributionsnätet. 

Värden har sammanställts för varje timme under år 2017. 

Får inte inkluderas som bilaga på grund av sekretess. 

 

Elpris Elspot elspot-

prices_2017_hourly_sek.xlsx 

Här sammanställs spotpriset för elområdet under år 2017. 

 

Elpris reglerpris regulating-

prices_2017_hourly_sek.xlsx 

Här sammanställs priset för upp- och nedreglering under 

år 2017. 
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6. Resultat 

6.1 Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun 

Resultaten för de tre utformade scenarierna har sammanfattats i tre figurer per scenario, och 

redovisas i kommande delavsnitt. För varje scenario har det varit relevant att undersöka det 

totala effektbehovet, samt uppdelat per fordonstyp och laddtyp. 

 

6.1.1 Elektrifiering 2030 – BAU 

Huvudresultaten för scenario 1 presenteras i figurerna 24 - 26. I figur 24 ställs det nya 

effektbehovet mot den befintliga lasten och mot nuvarande samt planerad nätkapacitet år 2030. 

Det bör tydliggöras att både ny och befintlig last presenteras under den dag då belastningsnivån 

på lokalnätet är som högst. Från figur 24 är det klart att elektrifieringen inte utgör någon stor 

risk för nätkapaciteten år 2030 med gällande antaganden. Skillnaden mellan den planerade 

nätkapaciteten och topplasten för scenario 2 är närmare 350 MW. Vidare kan det från figur 25 

noteras att effektbehovet utgörs av olika laddtyper under olika typer på dygnet. Under natten 

utgör normalladdning för majoriteten av effektbehovet, medan semisnabb- och snabbladdning 

utgör effektbehovet under dagtid. Den hösta lasten orsakad av laddning av PEV kan noteras 

under natten och tidig morgon då de första fordonsägarna börjar ladda på arbetsplatsen. Från 

figur 26 kan det kompletteras med hur de olika fordonstyperna laddar under dygnet, och det är 

tydligt att de tre kategorierna av personbilar utgör majoriteten av effektbehovet. 

 

 
 

Figur 24. Belastningsnivå på distributionsnätet under det dygn så belastningsnivån är som högst för scenario 1. 
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Figur 25. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 1 per laddtyp. 
 

 

 

Figur 26. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 1 per fordonstyp. 
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6.1.2 Elektrifiering 2030 – BAU med dubbel elektrifieringstakt 

Huvudresultaten för scenario 2 presenteras i figurerna 27 – 29. I figur 27 presenteras den 

övergripande inverkan på distributionsnätet med avseende på nätkapaciteten. Det kan noteras 

från figur 27 att elektrifieringen inte medför någon stor risk för distributionsnätet även fast 

elektrifieringen sker med dubbla takten. Skillnaden mellan den planerade nätkapaciteten och 

topplasten är närmare 300 MW för scenario 2. Från figur 28 kan det noteras att effektbehovet 

för laddning av PEV är stört under natten, vilken i huvudsak sker med normalladdning. På 

dagtid sker laddningen istället med semisnabb- och snabbladdning. Jämfört med figur 25 så är 

det tydligt att effektbehovet för scenario 2 är det dubbla, och att fördelningen mellan 

laddtyperna är densamma. Även för scenario 2 kan den högsta lastnoteringen för PEV-laddning 

göras under natten och tidig morgon, med samma motivering som för scenario 1. Vidare 

illustrerar figur 29 hur effektbehovet delas upp mellan de betraktade fordonstyperna. Genom 

att studera figur 29 blir det väldigt tydligt att personbilar utgör majoriteten av det ökade behovet, 

och det största effektbehovet finns under natten.  

 

 
 

Figur 27. Belastningsnivå på distributionsnätet under det dygn så belastningsnivån är som högst för scenario 2. 
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Figur 28. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 2 per laddtyp. 

 

 

 

Figur 29. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 2 per fordonstyp. 
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6.1.3 Elektrifiering 2030 – Fullständig elektrifiering med ny trafikhierarki 

Huvudresultaten för scenario 3 presenteras i figur 30 – 32. Från figur 30 kan det noteras att 

effektbehovet för laddning av PEV inte utgör någon risk för den planerade nätkapaciteten år 

2030. Däremot kan det noteras från figur 30 att variationerna hos effektbehovet över dygnet 

börjar avta, och en alltmer jämn effektprofil erhålls. Skillnaden mellan den planerade 

nätkapaciteten och den högsta lastnivån för scenario 3 är närmare 250 MW. Fortsättningsvis 

kan det noteras från figur 31 att effektbehovet för laddning av PEV är betydligt större på natten 

än på dagen. Under natten utnyttjas i princip endast normalladdning, medan semisnabbladdning 

står för det huvudsakliga effektbehovet under dagtid. Snabbladdning görs endast vid behov, 

och medför därför en relativt låg effektökning. Genom att betrakta figur 32 klargörs det även 

hur varje fordonstyp påverkar effektbehovet. Det är tydligt att lätta lastbilar har en stor inverkan 

på effektbehovet och den nya effektprofilen. Tillsammans med de tre personbilskategorierna 

utgör de en stor majoritet av det nya effektbehovet, och den största energimängden fylls på 

under natten med normalladdning.  

 

 

 

Figur 30. Belastningsnivå på distributionsnätet under det dygn så belastningsnivån är som högst för scenario 3. 
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Figur 31. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 3 per laddtyp. 

 

Figur 32. Uppdelning av det nya effektbehovet för scenario 3 per fordonstyp. 
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6.1.4 Energibehov för elektrifieringen 

Den genomförda elektrifieringen ger upphov till effektprofiler vilka har presenterats i figur 24 

– 32. Det totala energibehovet för scenario 3 har beräknats och presenteras i figur 33. 

 

 

 
Figur 33. Energibehov per dag och år som konsekvens av den fullständiga elektrifieringen till år 2030 i 

Göteborgs kommun. 

 

Från figur 33 är det klart att elektrifieringen enligt scenario 3 ger upphov till ett ökat dagligt 

och årligt energibehov. Det dagliga energibehovet har uppskattats till närmare 2200 MWh, 

medan det ökade årliga energibehovet är uppemot 800GWh för regionen. 

 

6.2 V2G tjänster hos aggregator 

6.2.1 Kapacitet 

Den uppskattade kapaciteten för varje timme under en typisk vecka i respektive P-hus 

presenteras i figur 34.  
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Figur 34. Tillgänglig kapacitet hos respektive parkeringshus för varje timme under en typisk vecka. 

 

Från figur 34 är det tydligt att P-husen 1 och 2 har flest antal timmar med stor tillgänglig 

kapacitet. Typiskt finns stor tillgänglig kapacitet under morgon och kväll, och återspeglas av 

de tidigare presenterade beläggningsprofilerna i figurerna 18 och 19. Vidare kan det noteras att 

P-husen 3 och 4 har betydligt färre antal timmar med stor tillgänglig kapacitet. Vid jämförelse 

med figur 8 är det endast P-hus 1 och 2 som har möjlighet att stötta effektbehovet under 

morgontimmarna. Det kan även noteras från figur 34 (d) att P-hus 4 har relativt dåliga 

förutsättningar att erbjuda V2G-tjänster typiska veckodagar, men större potential under 

helgerna.  

 

Vidare har resultaten för känslighetsanalysen av tillgänglig kapacitet hos aggregatorn 

sammanställts i tabellerna 13 och 14, med avseende på körd sträcka innan parkering (dd) och 

batteristorlek (Es). Från tabell 13 kan det noteras att antalet timmar med stor tillgänglig 

kapacitet minskar då körd sträcka innan parkering ökar för P-hus 3 och 4. Från tabell 13 kan 

det även klargöras att den största tillgängliga kapaciteten ökar ju kortare den dagliga 
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körsträckan är, vilket är logiskt. Det framgår även att då fordonen parkerar efter att ha kört hela 

den dagliga sträckan finns tillgänglig kapacitet större än 5 MW-h/h sällan eller aldrig. 

 

Fortsättningsvis har resultaten från känslighetsanalysen av batteristorleken sammanställts i 

tabell 14. Från tabell 14 framgår det att för batteristorlekar mindre än 15 och 50 kWh för hybrid- 

respektive elbilar uppnår aldrig P-husen kapaciteter på 5 MW-h/h, utan de högsta nivåerna är 

närmare 3,9 MW-h/h. Vidare kan det noteras från tabell 14 att P-husen 1 och 3 får betydligt fler 

timmar med kapacitet 5 MW-h/h när batterikapaciteten ökar från standardvalen till 20 och 60 

kWh, vilket var överraskande. Anmärkningsvärt är även att P-hus 1 får betydligt fler timmar 

med tillgänglig kapacitet över 5 MW-h/h då batterikapaciteten väljs till 25 och 70 kWh jämfört 

med 20 och 60 kWh. Mellan de två sista fallen dubbleras antalet timmar för P-hus 1, vilket är 

en stor förändring. 

 

TABELL 13 

Känslighetsanalys av tillgänglig kapacitet med avseende på daglig körsträcka, dd. 

 

 Parkeringshus 1 Parkeringshus 2 Parkeringshus 3 Parkeringshus 4 

dd = 10 km 

Antal timmar med kapacitet 

över 1 MW-h/h 

3650 3650 3528 3234 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

365 1460 417 433 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

6,16 6,16 6,44 6,52 

     

dd = 20 km (STANDARD)     

Antal timmar med kapacitet 

över 1 MW-h/h 

3650 3650 3456 3234 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

365 1460 266 325 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

5,72 5,72 5,99 6,05 

 
    

dd = 40 km     

Antal timmar med kapacitet 

över 1 MW-h/h 

3650 3650 3031 2835 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

0 0 4 43 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

4,82 4,82 5,05 5,11 
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TABELL 14 

Känslighetsanalys av tillgänglig kapacitet med avseende på batteristorlek, Es (kWh). 

 

 
Parkeringshus 1 Parkeringshus 2 Parkeringshus 3 Parkeringshus 4 

 

Es (PHEV) = 5 & Es (BEV) = 30 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

0 0 0 0 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

1,62 1,62 1,69 1,72 

     

Es (PHEV) = 10 & Es (BEV) = 40 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

0 0 0 0 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

3,67 3,67 3,84 3,88 

     

Es (PHEV) = 15 & Es (BEV) = 50 (STANDARD) 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

365 1460 266 325 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

5,72 5,72 5,99 6,05 

     

Es (PHEV) = 20 & Es (BEV) = 60 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

1095 1720 769 496 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

7,76 7,76 8,12 8,22 

     

Es (PHEV) = 25 & Es (BEV) = 70 

Antal timmar med kapacitet 

över 5 MW-h/h 

2043 2190 1095 520 

Största tillgängliga kapacitet 

(MW-h/h) 

9,81 9,81 10,28 10,38 
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6.2.2 Inkomst och kostnad 

De rörliga kostnaderna för V2G-tjänst samt estimerad inkomst via prissättning från 

reglermarknaden har uppskattats genom den presenterade metodiken i avsnitt 3.4, och 

resultaten presenteras i figurerna 35 - 38. 

Figur 35. Uppskattad kostnad för V2G-tjänst samt inkomst genom prissättning från reglermarknaden för P-hus 

1. Figur (b) visar intervallet mellan timme 95 - 118 hos figur (a). 

Figur 36. Uppskattad kostnad för V2G-tjänst samt inkomst genom prissättning från reglermarknaden för P-hus 

2. Figur (b) visar intervallet mellan timme 97 - 116 hos figur (a). 
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Figur 37. Uppskattad kostnad för V2G-tjänst samt inkomst genom prissättning från reglermarknaden för P-hus 

3. Figur (b) visar intervallet mellan timme 95 - 116 hos figur (a). 

 

Figur 38. Uppskattad kostnad för V2G-tjänst samt inkomst genom prissättning från reglermarknaden för P-hus 

4. Figur (b) visar intervallet mellan timme 95 - 116 hos figur (a). 
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Figur 35 presenterar de ekonomiska förutsättningarna för P-hus 1. Från figur 35 (a) kan det 

noteras att ett antal toppar återspeglas av blå och grön karaktär, vilket indikerar på att 

kostnaderna är lägre än inkomsten genom den valda prissättningen. Figur 35 (b) visar en 

godtycklig topp under den betraktade veckan, och det kan noteras att kostnaderna för V2G-

tjänst ligger antingen mellan eller under de två inkomstuppskattningarna.  

 

Fortsättningsvis illustreras förutsättningarna för P-hus 2 i figur 36. Från figur 36 (a) kan det 

noteras att kostnad och inkomst sammanfaller i större utsträckning än för P-hus 1 (figur 35 

(a)). Figur 36 (b) uppvisar ett liknande mönster som figur 35 (b), där kostnaden ligger strax 

över eller under inkomsten som erhålls vid prissättning med nedreglering. 

 

Vidare framgår det från figur 37 (a) att antalet toppar hos P-hus 3 under den betraktade 

veckan är betydligt färre än för P-husen 1 och 2. Figur 37 (b) fastställer även att de tre 

kurvorna sammanfaller någorlunda vid de mindre topparna, men att skillnaden mellan kostnad 

och inkomst är större vid de stora topparna. 

 

Slutligen visar figur 38 (a) att det inträffar en större topp per dag likt för P-hus 3, vilken 

inträffar på kvällen. Figur 38 (b) har stora likheter med figur 37 (b), där de tre kurvorna 

sammanfaller väl i den mindre toppen men har större variation i den större toppen. 
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7. Diskussion 
7.1 Diskussion av resultaten  

Den omfattande analysen som har gjorts i PussEL har krävt mycket ingenjörsmässigt arbete, då 

det behandlar ett stort område med flertalet osäkra parametrar. Inom pusselbit 1 har det i sin tur 

varit många interna frågeställningar och dilemman som har behövt analyseras, och 

komplexiteten hos projektet har därmed ökat. Då det inte finns en entydig metod för en analys 

av den här typen har ett tillvägagångssätt utformats gemensamt av samtliga involverade aktörer. 

Det har behövts mycket kritiskt tänkande för att göra en rimlig analys, och god kommunikation 

mellan samtliga aktörer för att driva arbetet framåt. 

 

De tekniska problemställningarna identifierades tidigt i processen, och den första avser 

distributionsnätets begränsningar. Huvudsakligen kan effektförbrukningen bli ett potentiellt 

problem då ett stort antal PEV behöver anslutas för laddning samtidigt. Omvänt finns en teknisk 

frågeställning om hur distributionsnätet även kan dra nytta av PEV för att stötta elektrifieringen. 

Avslutningsvis har en tredje teknisk frågeställning identifierats, och behandlar tjänster hos en 

potentiell aggregator i elsystemet som utnyttjar parkerade personbilar. För att aggregatorn ska 

kunna erbjuda tjänster till balansansvarig eller lokal nätägare behöver tillräckligt mer kapacitet 

finnas vid rätt tidpunkter. 

 

7.1.1 Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun 

I analysen har det varit mest relevant att undersöka scenario 3: full elektrifiering med ny 

trafikhierarki, då det scenariot har utformats för att huvudsakligen besvara frågeställning ett. 

Den första frågeställningen Är det möjligt ur elnätssynpunkt att elektrifiera samtliga 

transportarbeten i Göteborgs kommun till år 2030? besvaras till stor del genom att betrakta 

figur 30. Från figur 30 kan det noteras att det finns god marginal upp till den planerade 

nätkapaciteten från det uppskattade effektbehovet. I den här analysen har en stor del av 

energibehovet för laddning av PEV hänvisats till låglasttimmarna på distributionsnätet för att 

minimera risken för överbelastning. Det har även antagits att teknik som möjliggör planerad 

laddning finns tillgänglig år 2030. Här anges under hur lång tid som fordonet ska stå stilla, och 

laddning görs med så låg effekt som möjligt utifrån en vald fyllnadsgrad. Antagandet om teknik 

för smart laddning har ansetts vara rimligt hos samtliga aktörer i projektgruppen, då 

teknikutvecklingen förväntas ske i hög takt till år 2030. 

 

Fortsättningsvis presenterar figur 31 hur fördelningen mellan de tre laddtyperna snabb-, 

semisnabb- och normalladdning har gjorts. Det är tydligt från figur 31 att en stor del av 

energibehovet förväntas kunna fyllas på via normalladdning. Genom att utnyttja 

normalladdning minimeras både inverkan på distributionsnätet och fordonens batterier. 

Normalladdning sker med låga effekter, och det är enklare att bevara balansen i elsystemet om 

laddeffekten hålls låg. Detta för att reglerbehovet för stora effektförändringar minskar för 

balansansvarig, och mindre resurser behöver utnyttjas för balans- och frekvensreglering. 

Fordonens batterier är även känsliga för starka strömstyrkor, och genom att utnyttja låg 

laddeffekt minimeras risken för sidoreaktioner och överhettning av batterierna. 
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Det är orimligt att helt bortse från alternativen, då det kommer att behöva ske ytterligare 

laddning under dagtid. För att lyckas hänvisa majoriteten av fordonsägarna att faktiskt ladda 

smart behövs goda incitament och visualisering av nyttorna - vilket tas upp i avsnitt 7.1.4. I 

praktiken sker laddning under dagtid med stor slumpmässighet, och resultaten kan förändras 

avsevärt om alternativa antaganden för styrning görs. Ett viktigt konstaterande att lyfta fram är 

att styrningen inte får bli för stram gentemot användaren, då det kan påverka systemet negativt 

istället. Resonemanget tas upp genomgående i avsnitt 7.1.4. 

 

Den planerade nätkapaciteten görs inte som en följd av laddning av PEV, utan är en 

kontinuerligt pågående process hos nätägaren som följd av en växande stad. I Göteborg 

förväntas stora utbyggnader av staden göras till år 2030, vilket naturligt medför ett ökat 

effektbehov i regionen. Viktigt att poängtera är även att figur 30 visar effektbehovet i regionen 

år 2017. För att få en komplett bild av framtidens Göteborg behöver det göras en uppskattning 

av det totala effektbehovet år 2030, vilket har varit utanför projektets ramar. 

 

En alternativ approach för analysen hade kunnat utnyttja antalet fordon i regionen som 

förankringspunkt istället för trafikarbete. Det skulle ge en intuitiv bild av hur den faktiska 

fordonsflottan utnyttjas, och hur den är sammansatt år 2030. Det skulle däremot vara betydligt 

svårare att hantera energiaspekten, då varje fordon är unikt med avseende på körprofil, 

körsträckor och energiförbrukning. För det här projektets syfte har det därför varit mest relevant 

att grunda analysen i trafikarbetesmätningar. 

 

7.1.2 Nätintegrering av plug in-fordon 

För att besvara den andra frågeställningen: Hur kan vehicle-to-grid (V2G) konceptet användas 

för att integrera PEV med elnätet på ett intelligent sätt? behöver samtliga förutsättningar för 

systemet betraktas. Körvanor, effektprofil hos distributionsnätet och elpris är de tre stora 

faktorerna som påverkar hur potentialen för konceptet ser ut. För att undersöka potentialen hos 

en aggregator kan eventuellt fler aspekter behöva analyseras, exempelvis beläggning i 

parkeringshus eller säsongsvariationer hos en större fordonsflotta eller maskinpark. Detta tas 

upp mer i avsnitt 7.1.3. 

Kommunikationen mellan fordon och marknader är av stor betydelse för att tjänsterna ska 

kunna användas under de mest lämpliga tidpunkterna. Referenspunkten kan vara antingen för 

att stötta distributionsnätet eller för att maximera ekonomisk vinst. För det här projektet har det 

varit mest relevant att undersöka hur aggregatorn kan stötta distributionsnätet vid en omfattande 

elektrifiering. I fallet då en aggregator erbjuder V2G-tjänsterna behöver det även finnas god 

kommunikation mellan de förvaltade fordonen och aggregatorn. Det är ingen slump att priset 

för regler- och balanstjänster är högt då stressnivån hos elsystemet är hög. Då den tekniska och 

ekonomiska referenspunkten ofta sammanfaller för regler- och balanstjänst underlättas 

kommunikationen mellan fordon och förvaltare. Det är däremot önskvärt att systemet och 

kommunikationen är utformade på ett användarsmart sätt, för att skapa ett både intelligent och 

användarvänligt verktyg.  
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God intern kommunikation tillsammans med kännedom om systemet medför en stor potential 

för att implementera ett intelligent system. Ett system som kontinuerligt får information från 

flera marknader och läser av tillgänglig kapacitet i fordonet eller fordonsflottan, och som kan 

utse den smartaste tjänsten. Ytterligare en möjlighet att göra systemet mer intelligent är genom 

att begränsa förutsättningarna och möjliga alternativ, exempelvis genom att definiera 

tidsaspekten manuellt. Ju färre frihetsgrader systemet själv behöver hantera, desto lättare blir 

det att hitta en optimal lösning. 

 

För att systemet ska fungera krävs ett komplext mätsystem för laddning och urladdning. Det 

kommer att behövas en elmätare som kan registrera tidpunkt och längd för laddning och 

urladdning, samt åt vilket håll effektflödet sker. De två specificerade kraven medför att det 

behöver finnas dubbla uppsättningar kablar till varje laddstation, men högre upp i systemet kan 

konfigurationen väljas utifrån egna önskemål. Exempelvis skulle varje P-hus kunna utgöra en 

central styrningsenhet, där alla anslutna fordon i P-huset styrs simultant för att kontrollera 

laddning och urladdning och därmed erbjuda V2G-tjänster. Då aggregatorn förvaltar flera P-

hus kan varje enskild enhet användas separat för olika ändamål. Genom att utnyttja denna 

distribuerade styrningsmodell erhålls en stor frihet hos aggregatorn, och har möjlighet att 

erbjuda flera V2G-tjänster samtidigt om efterfrågan finns. Det medför däremot ett oerhört 

komplext system och ställer höga krav på kommunikation och kunskap om systemet. 

 

Ett alternativ till den mer distribuerade styrmodellen är att utforma en central styrning för hela 

verksamheten, och låta samtliga P-hus användas för samma V2G-tjänst. På så sätt förenklas 

styrmodellen betydligt, och genom att fokusera all tillgänglig kapacitet på samma V2G-tjänst 

blir tjänsten mer kraftfull och eventuellt mer attraktiv. Här behöver en tydlig avvägning göras 

mellan frihet i verksamheten och komplexitet, vilket i sin tur blir avgörande för verksamhetens 

fokusområde. 

 

7.1.3 Potential för V2G-tjänster hos aggregator 

Den tredje frågeställningen: Hur och i vilken omfattning kan stadens parkeringsbolag fungera 

som aggregator för laddning av PEV? är komplex i flera avseenden. Inledningsvis kan en 

aggregator i elsystemet användas för ett flertal olika tjänster, vilka har presenterats främst i 

avsnitt 2.3. Hur plug in-fordon vidare kan utnyttjas vid integrering i elsystemet har behandlats 

i avsnitt 2.5, och genom att kombinera informationen från de två avsnitten är det klart att 

tillämpningsområdet är stort. Genom att identifiera vilka marknadsplatser som är mest 

intressanta utifrån förutsättningarna hos aggregatorn har den tekniska potentialen uppskattats, 

och presenteras i figur 34. De fyra P-husen har typiska kapacitetsprofiler veckovis, men det är 

viktigt att komma ihåg vilken tillståndstyp som råder. I P-hus 1 (figur 34 (a)) parkerar fordon 

med boendetillstånd, och ett rimligt antagande är att den genomsnittliga parkeringstiden är lång 

i parkeringshuset. En fördel med boendetillstånd är även att det är samma fordon som kommer 

att stå i P-huset varje dag, och aggregatorn har möjlighet att utforma personliga abonnemang 

eller avtal med fordonsägaren. Därmed finns stor potential som aggregator att erbjuda V2G-

tjänster från denna typ av P-hus. Fortsättningsvis parkerar fordon med dag- och nattillstånd i P-

hus 2, se figur 34 (b). Med samma resonemang som för P-hus 1 finns det här stor potential för 

aggregatorn att utforma mer personliga abonnemang för de tillståndsberättigade. Från 
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aggregatorns perspektiv är det viktigt att utvärdera vilken typ av V2G-tjänst som respektive 

tillståndstyp främst kommer att utnyttja för att utforma välgenomtänkta avtal. För de mer 

förutsägbara tillståndstyperna är det därför möjligt att erbjuda ett större utbud av V2G-tjänster: 

både till balansansvarig och bilateralt med nätägaren. 

Vidare har P-husen 3 och 4 (se figurerna 34 (c) och (d)) annorlunda förutsättningar jämfört med 

de två tidigare parkeringshusen. Här löser besökande biljett från betalautomat (rimligen från 

digital tjänst), och det kan från figurerna 34 (c) och (d) noteras att timmarna med stor tillgänglig 

kapacitet inträffar under sen eftermiddag och kvällstid. Vid jämförelse av kapacitetsprofilerna 

för P-hus 3 och 4 (figurerna 34 (c) och (d)) kan det noteras att P-hus 3 har betydligt högre 

beläggning under vardagarna än P-hus 4. Detta kan förklaras av att P-hus 4 är beläget nära 

turistattraktioner och större köpcentrum, medan P-hus 3 är beläget nära större arbetsplatser. I 

och med att den genomsnittliga parkeringstiden är kortare än för de andra betraktade 

tillståndstyperna förväntas omsättningen fordon per dag vara stor i P-husen 3 och 4. Därför 

finns det en stor osäkerhet hos aggregatorn att kunna garantera tillgänglig kapacitet under en 

längre tidsperiod. Här skulle avtal som upphandlas bilateralt med nätägaren vara mest relevant, 

då tillgänglig kapacitet finns under specifika tillfällen men fortfarande på regelbunden basis.   

Den ekonomiska aspekten är viktigt att ta hänsyn till vid implementering av konceptet, då 

aggregatorn behöver en ekonomiskt hållbar affärsmodell för att inte göra långsiktiga förluster. 

Både inkomsten från och kostnaderna för V2G-tjänsterna är känsliga för de rörliga priserna på 

elmarknadsplatserna. Tidigare presenterad forskning menar att elpriserna är för låga för att 

V2G-tjänster ska vara ekonomiskt lönsamma, då alternativa energislag kan erbjuda billigare 

pris. Det bör noteras att det nordiska elsystemet övergår mot att i allt större utsträckning förlita 

sig på intermittent elkraftproduktion, vilket även medför ett mer varierande elpris. Elprisets 

utveckling under 2018, som nyligen kommenterades i Dagens Industri (DI), återspeglar just 

detta - och öppnar upp för alternativa energikällor och tjänster. Även villkoren hos 

elmarknadsplatserna förändras kontinuerligt, och beroende på hur dessa ser ut till 2030 kan 

förutsättningarna ändras betydligt för en potentiell aggregator av PEV-laddning. 

 

Slutligen är det även intressant att lyfta frågan om och när marknaden för energilagringstjänster 

blir mättad. Det görs mycket utredningar och investeringar i lösningar för energilager i 

elsystemet - både för tekniska och ekonomiska ändamål. Ju fler enheter som verkar på de olika 

marknaderna desto större bli utbudet på tillgänglig kapacitet, vilket påverkar priset på 

marknaden. Vid tillräckligt stor installerad och verksam kapacitet kan marknaden bli så mättad 

att det potentiellt blir olönsamt att erbjuda tjänsterna. 

 

7.1.4 Acceptans och nytta hos användaren 

Den fjärde frågeställningen: Kommer användarkomplexiteten att bli begränsande och 

avgörande för potentialen hos V2G, och i så fall hur? är kanske det här projektets svåraste 

frågeställning att besvara. Det betraktade systemet är komplext i sig, och det kräver att 

användaren är medveten om vad tanken bakom systemet är. För att hela konceptet med 

nätintegrering av plug in-fordon ska fungera är det första hindret att få användares acceptans. 

Då användaren väljer att delta i det nya systemet och låta aggregatorn utnyttja fordonet för 

V2G-tjänst uppstår en relation mellan aggregatorn och användaren. Det krävs ömsesidig tillit 



86 

för att relationen ska fungera. Bilägaren behöver känna att den kan lita på aggregatorns 

verksamhet och få nyttor och värden bekräftade, medan aggregatorn i sin tur behöver kunna lita 

på att användaren faktiskt lovar att inställa sitt fordon på bestämd tid. Om inte det första steget 

fungerar är det svårt att få konceptet att fungera. 

Nästa steg i arbetet mot att få användarens acceptans beviljad är att på ett konkret sätt kunna 

bekräfta hur den enskilde användarens bidrag gör skillnad. Det behöver illustreras på ett 

intuitivt sätt, och användaren behöver uppfatta det som värdefullt för att vilja fortsätta med de 

nya vanorna. För den mindre medvetne och intresserade användaren kan en notis på sin 

elräkning vara tillräckligt. Däremot kan den engagerade och målmedvetna användaren behöva 

en kontinuerlig uppdatering om vilken nytta deras bidrag gör för elnätet, miljön eller den lokala 

idrottshallen. Högst troligen skiljer sig nyttor och värden mellan olika användare, vilket 

aggregatorn behöver ta stor hänsyn till.  

Gemensamt för alla användare är däremot att konceptet inte får bli ett hinder för bilägarens 

frihet att utnyttja fordonet för traditionell bilkörning. Möjligheten till mobilitet är prio ett hos 

användaren, och utformningen av framtida affärsmodeller behöver ta hänsyn till detta. En faktor 

som inte har lyfts upp i rapporten är att fordonen behöver vara laddade tillräckligt mycket när 

användaren ska använda fordonet. Affärsidén om aggregerad V2G-tjänst kommer inte att 

fungera om inte användarna är med på tåget redan från början. Det är därför viktigt att hitta en 

enkel lösning som inte inkräktar på användarnas frihet att använda sin bil. Vad som sedan sker 

bakom kulisserna och hur komplext systemet är kan aggregatorn själv anpassa. 

7.1.5 Batterinedbrytning 

Den femte frågeställningen: Hur kommer batteriprestanda hos PEV att förändras då fordonen 

utnyttjas till V2G-tjänster? är en svår fråga att besvara i och med det stora antalet faktorer som 

påverkar bilarnas batterier. Enligt den presenterade informationen i litteraturstudien (avsnitt 2.4 

och 2.5) finns det flertalet studier som visar att kapacitetsnedbrytning beror på många 

parametrar under cykling, bland annat cyklingsdjup (depth of discharge, DOD). Denna 

parameter är högst relevant att betrakta vid V2G-tjänster eftersom den varierar beroende på 

vilken tjänst som erbjuds. Vid primär frekvensreglering (FCR-N och FCR-D) kommer DOD 

troligen att hållas låg, men antalet cykler kan istället öka. I litteraturen förklaras det däremot att 

livslängden förväntas öka mer än linjärt med minskat cyklingsdjup (Wang et al 2011), och det 

är eftersträvansvärt att minimera cyklingsdjupet. Vid tjänster som innefattar mer ekonomiska 

ändamål, exempelvis arbitragehandel på Elspot eller Elbas, är det optimalt att sälja så stora 

volymer som möjligt med maximal urladdningshastighet. Detta är inte optimalt för 

batteriprestanda på grund av dels att batterislitage ökar med stora urladdningsströmmar, och 

dels på grund av att det blir svårare att kombinera arbitragehandel med användarnas körprofiler. 

Fortsättningsvis är det viktigt att inte glömma bort att batterier åldras naturligt. Den kemiska 

sammansättningen i batteriet är inte i fullständig kemisk jämvikt, utan en konstant nedbrytning 

av komponenterna sker - om än långsamt. Det är därför önskvärt att utnyttja batteriet till så hög 

grad som möjligt under dess livstid för att minimera så kallad calendar aging. Att undersöka 

hur denna nedbrytning står sig i förhållande till nedbrytning från V2G-tjänster har inte varit 

innanför projektets omfattning, men det är en oerhört relevant fråga att lyfta upp. 
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Hur bör man egentligen se på livslängden hos ett batteri? I litteraturen lyfts denna 

problemställning upp, och i dagsläget är den vanligaste referenspunkten när batteriet har 

förlorat en viss del av sin ursprungliga kapacitet. Exempel på två vanliga mått är ”antal cykler 

innan batterikapaciteten sjunkit med 20 procent” eller ”levererad energimängd innan 

batterikapaciteten sjunkit med 20 procent”. De givna exemplen återspeglar egentligen inte 

huruvida batteriet fortfarande tjänar sitt syfte, vilket är en väsentlig punkt att lyfta fram. Elbilar 

har en stor utmaning med att kunna ta sig längre sträckor, och batterikostnaden är stor hos 

fordonen. Det är därför önskvärt att kunna använda samma batteri under en längre tid för att 

minska den årliga kostnaden för batteriet. En alternativ referenspunkt skulle därför kunna vara 

”tills batteriet inte längre uppfyller sitt syfte”, vilket redan har föreslagits av Laporte et al 

(2017).  

 

Ytterligare en aspekt som är nödvändig att betrakta är påverkan på batteriernas livstidsgaranti. 

Om inte fordonstillverkarna vågar garantera samma livslängd hos plug in-fordon om de 

används för V2G kommer framtida bilköpare att fundera en extra gång - och säkerligen förlora 

potentiella köpare. Det är därför nödvändigt att fordonstillverkare gör grundliga 

undersökningar av hur deras batterier påverkas fler användningsområden är traditionell 

bilkörning. 

7.2 Felkällor 

7.2.1 Elektrifiering av transportsektorn 

För att genomföra den första analysen har uppskattade värden och prognoser för samtliga 

sektorer behövt utnyttjas, i och med att det inte finns några konkreta värden att använda för år 

2030. På så sätt finns det en osäkerhet i de resultat som finns, och det är dessutom svårt att 

verifiera resultaten då det inte finns fler liknande projekt som har gjorts inom området. 

 

Fortsättningsvis har inte modellen utformats som en optimeringsmodell, utan den har 

optimerats genom gjorda antaganden och handpåläggning tillsammans med de involverade 

parterna. Detta skulle kunna göras mer effektivt och med högre noggrannhet genom att skapa 

en optimeringsmodell. Denna skulle exempelvis kunna minimera klimatpåverkan från 

elektrifieringen, kostnad för utbyggnad av elnät eller maximera kostnadsnyttan från 

omställningen. 

 

Slutligen har inte de utformade laddprofilerna grundats i publicerade rapporter för körprofiler 

för samtliga fordonstyper, utan typiska körprofiler har använts för varje respektive fordonstyp. 

Utifrån dessa har det uppskattats när på dygnet som det finns behov för laddning och med vilken 

effekt den behöver göras för att klara den dagliga körsträckan. Detta är en förenkling som kan 

förbättras i framtida studier, och som skulle ge mer exakta resultat. I och med att expertis har 

funnits för samtliga fordonstyper inom ramarna för projektet kan de uppskattade laddprofilerna 

anses vara rimliga. 
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7.2.2 V2G hos aggregator 

Inledningsvis är data för beläggningen i P-husen delvis missvisande. I några av P-husen är 

beläggningen starkt säsongsberoende, och medelvärden per veckodag och timme blir därmed 

missvisande. Det bör även noteras att några av P-husen har tillgång till fler än en tillståndstyp, 

vilket medför att antagandet om en tillståndstyp per P-hus är en förenkling som troligen 

påverkar de faktiska beläggningsprofilerna. Profilerna för boende- samt dag- och nattillstånd är 

dessutom uppskattade profiler, då det saknar verkliga mätdata. För att erhålla exakta profiler 

skulle förvaltaren behöva införa kameraregistrering, eller instämpling vid entrén till P-huset. 

 

Fortsättningsvis är det utformade verktyget ingen optimeringsmodell, utan en ren 

beräkningsmodell. Den tar hänsyn till samtliga viktiga parametrar, men en mer avancerad 

modellstruktur hade medfört ökade möjligheter optimera V2G-tjänsternas potential och 

implementering. En sådan modell hade också kunnat utformas med intelligens sådan att den 

kan jämföra och utvärdera vilken V2G-tjänst som är mest lönsam för respektive timme. 

 

Avslutningsvis är inte den ekonomiska kalkylen fullständig, då det skulle kräva ett definierat 

scenario med en konkret affärsplan och affärsmodell hos aggregatorn. Den ekonomiska 

analysen förmedlar förutsättningarna för och en uppskattning av de huvudsakliga inkomst- och 

kostnadsflödena. Det har ansetts vara mer relevant att grundligt analysera 

marknadsförutsättningarna och identifiera de mest intressanta marknadsplatserna bland de 

nordiska elmarknaderna. 

  



89 

8. Slutsats 
Resultaten säger är att en fullständig elektrifiering av Göteborgs kommun är möjlig, men det 

krävs mycket arbete från många aktörer för att omställningen ska göras på ett eftertänksamt 

sätt. Det budskap som projektet har mynnat ut i riktar sig till såväl politiker som arbetslivets 

aktörer och invånarna i regionen. Distributionsnätet i Göteborg byggs ut och förstärks 

kontinuerligt i och med den växande staden, och den planerade nätkapaciteten år 2030 kommer 

att hantera en elektrifierad fordonsflotta. Ett viktigt antagande är att smart och kontrollerad 

styrning av laddning implementeras, där laddning hänvisas till timmarna med låg 

effektförbrukning i regionen. Om elektrifieringen ska vara möjlig behöver alla pusselbitar 

passa, och den stora frågan är vem som ska ta på sig att sätta bollen i rullning. 

 

Genom att elektrifiera fordonsflottan uppstår ökat spelutrymme för aktörer som förvaltar plug 

in-fordon. Som aggregator kan tjänster erbjudas till nätägare, balansansvarig eller eventuellt 

lägga bud på de nordiska elmarknaderna. Genom att betrakta samtliga förutsättningar för 

aggregatorn har det kunnat konstateras att det finns störst potential att erbjuda tjänster för 

primär frekvensreglering och balansreglering med automatisk aktivering. Alternativt skulle 

aggregatorn kunna ingå avtal bilateralt med nätägaren utifrån V2G-tjänsternas potential att 

stötta distributionsnätet vid en omfattande elektrifiering. Det största hindret är att utforma en 

välgenomtänkt affärsmodell där acceptansen hos användarna är stor och batterislitaget är 

minimalt. För att vinna användarnas tillit behöver aggregatorn förmedla nyttorna som denne 

medför, samt att konceptet är utformat på ett enkelt sätt. Batterislitage kan reduceras genom att 

utnyttja V2G-tjänster där DOD är lågt, och för att konceptet ska kunna slå igenom får inte 

livstidsgarantin minska betydligt. 

 

9. Framtida studier 
Vid framtida studier inom området kommer det vara relevant att inkludera välgenomtänkta 

affärsmodeller och affärsplaner. Dessa sätter ramarna för vilka input-parametrar som ska väljas, 

vilka tjänster som ska erbjudas och till vem, samt kunna fastställa den ekonomiska potentialen 

för konceptet. I och med att de ekonomiska förutsättningarna är avgörande för den faktiska 

implementeringen är det viktigt att genomföra kalkylen för att bekräfta ekonomisk lönsamhet 

på längre sikt.  

 

Fortsättningsvis är det intressant att undersöka fallet då analysen görs med en 

optimeringsmodell istället för en beräkningsmodell. På så sätt skulle en nytta eller värde kunna 

optimeras, eller en kostnad eller förlust minimeras som följd av aggregatorns intelligenta 

affärsidé.  

 

Vidare kommer det att bli allt mer relevant att undersöka hur energilagringssystem av olika slag 

kan användas för att stötta integrering av förnybar energi i elsystemet. För transportsektorns del 

skulle V2G-tjänst för att integrera sol- eller vindkraft vara relevant att undersöka. Det har gjorts 

några studier inom området, men det skulle vara nyttigt att titta på hur den tekniska och 

ekonomiska lönsamheten ser ut för andra typer av aggregatorer. Det skulle även vara av stort 
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intresse att göra en känslighetsanalys för hur variationer i elpriset påverkar systemet - då det 

har identifierats som en osäker parameter för framtiden.  

 

Avslutningsvis behövs mer kunskap om hur batterierna slits vid V2G-tjänster, och för att 

komplettera gjorda simuleringar behöver praktiska prototyptester göras. Då prototyptesterna 

kan verifiera resultat från genomförda simuleringar har konceptet och 

modelleringsmöjligheterna kommit väldigt långt. Det skulle vara värdefullt att veta exakt hur 

batterisystemet påverkas av olika typer av V2G-tjänster för att kunna säkerställa batterislitage, 

och uppskatta förväntade livstider vid implementering av konceptet. 
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Appendix 

Bilaga 1. Beräkning av värden för energianvändning inom transportsektorn 

(summerade i tabell 1). 

 

Total energianvändning: 117TWh 

Total inrikes energianvändning: 87TWh 

 

Vägtrafik 

Inrikes: 81,8 TWh 

Andel av total energianvändning: 81,8 / 117 = 70 % 

Andel av inrikes energianvändning: 81,8 / 87 = 94 % 

 

Bantrafik 

Inrikes: 2,6 TWh 

Andel av total energianvändning: 2,6 / 117 = 2 % 

Andel av inrikes energianvändning: 2,6 / 87 = 3 % 

 

Sjöfart 

Inrikes: 0,8 TWh 

Utrikes: 21,5 TWh 

Andel av total energianvändning: (0,8 + 21,5) / 117 = 19 % 

Andel av inrikes energianvändning: 0,8 / 87 = 1 % 

 

Luftfart 

Inrikes: 2,0 TWh 

Utrikes: 8,6 TWh 

Andel av total energianvändning: (2,0 + 8,6) / 117 = 9 % 

Andel av inrikes energianvändning: 2,0 / 87 = 2 %  

 

Källa: Energimyndigheten 2017a. 

  



100 

Bilaga 2. Effektutbud hos publika laddpunkter i Sverige 

 

AC 

3,7 kW 1503st 

7,4 kW 310st 

11 kW 539st 

22 kW 1420st 

43 kW 162st 

Summa: 3934st 

 

DC 

20 kW 17st 

50 kW 593st 

125 kW 188st 

 Summa: 798 

 

Totalt antal publika laddpunkter: 4732 

 

Källa: Elbilsstatistik 2018b 
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Bilaga 3. Laddprofiler 
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