
Vi skapar oberoende, tillsammans.



Vi skapar oberoende, 
tillsammans!

Vårt mål är att skapa ett energisystem 
fritt från fossila bränslen där alla kan 
vara med och bidra genom att vara 
flexibla i sin energianvändning 



Gårdagens energisystem Morgondagens energisystem

Centraliserad produktion
Låg flexibilitet

Decentraliserad produktion 
Hög flexibilitet 



Flexibilitet – en av nycklarna till hållbart energisystem



Styrning, optimering
och visualisering

Flexibel
värmelösning

Flexibel
elbilsladdning

Lokal, förnybar
elproduktion

Intäkter via
balansmarknader

Lokal energilagring

Flexibla fastigheter – Var smart, dela på resurserna!



Aggregeringstjänsten till Svenska Kraftnät kan minska 
återbetalning av batterilager med 50 %

Fastighetsägare 1 Stamnätsägare

Fastighet 1

Fastighet 2

Fastighet …

Aggregator

Elnätsägare

Fastighetsägare … Fastighet…

Balansmarknaden – möjliggör mer grön el



Tack för lånet kompis!

Ny smart teknik där elbilarnas batterier lagrar förnybar 
energi som sedan skickas tillbaka in i elnätet.
En del av lösningen på utmaningen för det svenska 
elnätet, och framförallt klimatet.

Lösningen kallas Vehicle-to-grid, V2G.



Nya marknadsplatser
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Skåne

Jämtland

FCR-D ned
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Förfrågan om 
Effektflexibilitet i 

Stockholm



Tamarinden, Örebro
Beskrivning
• Alla byggnader i ett kluster är internt anslutna via likströmsnät

• Anslutning till växelströmsnätet är endast på klusternivå

• Enskilda byggnader är inte anslutna till växelströmsnätet

• LSO tillhandahåller lokalt producerad förnybar energi till anläggningar och abonnenter

LSO – Lokal System Operatör



Tamarinden, Örebro
LSO – Lokal System Operatör



LSO – Lokal System Operatör
Tamarinden, Örebro

Summering av möjliga nyttor vid ett internt mikronät 
(simulerad data för Tamarinden)

Effektbehov från elnätet minimeras
• Sammanlagringseffekten kan minska effektbehovet med 26%
• Effekttoppar kan minskas med ytterligare 12% med hjälp av batterier

Egenanvändning av solel maximeras
• 260% mer kWp installerat
• Ökad egenanvändning från 63% till 88% 

Resistens mot externa elavbrott
• Redundans i mellan 2,5 till 3,5 timmar med hjälp av energilager och bi-direktionella elbilar



En hållbar värld som
drivs av förnybar energi
för alla!



Tack! 

Camilo Tapia
camilo@power2u.se
070-782 90 55

mailto:camilo@power2u.se
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