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Sammanhang och förutsättningar



Förnybart <3 elbilar

- 2015-2019: 16.000 -> 100.000
elbilar (Sverige)

- På Gotland 
- Energilager: 25 MWh
- 35.000 elbilar: 1250 MWh

Okontrollerad laddning

Smart laddning

Vehicle-to-grid



The Model

• (BC) Nuvarande produktion
• (IP50) 50 % elbilars elbehov I ökad

produktion (årsbasis)
• (IP100) 100 % 
• Inga elbilar, UC, SC and V2G
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Tillförlitlighet i laddbar kapacitet
• Laddbar kapacitet är hög

• En fastlandskabel: 130 MW
• Urladdningskapacitet är låg

Base ökning 50%      ökning 100% 
case (av elbilsbehov) 



Litteraturstudien

Drivkrafter
• 9 st
• Ekonomisk vinning (5/9), 

integration av förnybart (4/9)
stödja elnätet (3/9)
miljöaspekter (2/9)

• Synnergieffekter mellan
drivkrafter

Orosmoln
• 13 st
• Mobilitets restriktioner (7/9)

Förlust av kontroll (4/9)
Datasäkerhet (3/9)
ej tillräckligt lönsamt (3/9)

• Färre likheter och synnergier



Litteraturstudien 

• Anpassningsbara
• Förutom kontrakten?

• Inte bara ekonomisk vinning
• På Gotland: räckvidd och lokal flexmarknad



Avslutning

• Miljö, minskad bränsleimport och självständig energiförsörjning
• 17 vindkraftverk om 3 MW

• Kombination med andra energilager, flexibel energianvändning etc

• Osäkerhet om framtidens
• Testa och se vad som händer
• Mistra SAMS, mobilitet och tillgänglighet



Tack för att ni lyssnade! 
Författare: Hampus Mårtensson

Handledare: Daniel Kulin (Power Circle) och 
Francisco J. Márquez-Fernández (LTH)

(1) Battery: Unknown author licensed according to CC BY-NC
(2) Gotland: A collage using pictures from Vindbrukskollen 



Sensitivity Analysis - Model

• Battery storage capacity = some effect (27, 54, 108, 162 kWh)

• Charging & discharging capacity = little effect (3.7, 6.3, 12.6 kW)

• Chargeable share = little effect (50, 75 and 100 %)

• Number of Cars = great effect (33, 67, 100 %)

• The Goal of Region Gotland = V2G better than SC! (~fivefold increase in 
production)



Furthermore, the energy quantities discharged to the grid are not insignificant, 
with values 1, 3.1 and 6.5 GWh discharged during one year in BC, IP50 and IP100 respectively.



Vanliga frågor

- Slut på batteri när en ska köra?
- Spara 34%?

- Men bilarna körs ju?
- Parkerade 95 % av tiden

- Hur mår batteriet?
- Beror på

- Är det möjligt?
- Kungsbacka, Fredrikshavn
- Nissan och Renault
- ISO15118 på väg

Mobility only

Available

Battery (1)
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