
Dags att accelerera utvecklingen av 
integrerade el- och transportsystem

Du som har en idé och 
som vill vara med och 

accelerera utvecklingen av 
ett hållbart elsystem med 

en hållbar integrering av el-
och transportsystemen är 
välkommen att söka stöd 

för projekt som syftar till att 
utveckla nya lösningar, 
tjänster, kunskap och 

kompetens.



Omfattning stöd Ca 20 miljoner kr
Vem kan söka? Företag och branschorganisationer,  

Offentlig sektor
Universitet och högskolors 
samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska 
och naturvetenskapliga discipliner, Institut

Hur söker jag? Via E-kanalen
När stänger utlysningen? 9 juni 2020

När ges projektbeslut? Energimyndigheten planerar att fatta beslut i 
november 2020

Senast slutdatum för 
projektet?

31 december 2023

Hur mycket medel kan 
beviljas?

Varje projekt inom utlysningen kan beviljas 
högst 2 500 000 kr i stöd från 
Energimyndigheten*

*Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på 
•hur stora stödberättigande kostnader som deltagaren har

•om deltagaren har en icke-ekonomisk verksamhet eller är ett företag
•vilka forskningsaktiviteter som projektet anses motsvara

Sammanfattning

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx


Ett förnybart elsystem för en hållbar klimatomställning
Sverige har som mål att nå 100 % förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av 
koldioxid 2045.

Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Den 
pågående omställningen kommer att leda till en 
förändring av hur, var och när el produceras och används 
och vem som producerar och använder.

Elanvändningen i Sverige kan komma att öka betydande 
i ett 10-årsperspektiv, särskilt om elektrifieringen av alla 
större sektorer går snabbt. Industrin, nya datacenter och 
elektrifiering av transportsektorn kommer sannolikt att 
stå för merparten av tillkommande elanvändning och 
bidra till ett ökat kapacitets- och effektbehov.



En kraftigt ökad elanvändning kommer att öka 
kraven på elnäten, vilket kan skapa utmaningar både 
lokalt och regionalt. 

Transportsektorns elektrifiering kan bidra både till 
lösningar och utmaningar i denna utveckling. 
Samtidigt behöver elsystemet anpassas efter nya 
behov inom transportområdet.

I denna utlysning efterlyser Energimyndigheten 
projekt inom elnätsområdet som bidrar till att möta 
en eller flera av utmaningarna nedan.

Utmaning 1 – Integrerade el- och transportsystem
Utmaning 2 – Omställning av elsystemet 



Antar du utmaningarna?



UTMANING 1
Denna utmaning fokuserar på hur 
elsystemet kan möjliggöra och 
underlätta klimatomställningen i 
transportsektorn samt hur 
transportsektorn kan möjliggöra en 
snabbare omställningen av elsystemet.
Att bidra till utmaningen kan bland 
annat omfatta frågor kring regelverk 
och marknadsdesign, att ta fram och 
tillämpa nya innovationer, 
affärsmodeller och kunskap, eller att 
utveckla lösningar med 
konkurrenskraft och låg negativ 
påverkan på människa och miljö i 
fokus.

Exempel på områden (ej exkluderande):

• Tillgänglighet av elinfrastruktur och tjänster som 
möjliggör integrering av laddning.

• Innovativa affärsmodeller som skapas i 
gränslandet mellan el- och transportsystemet.

• Sammanlagrad effekt av laddning i olika nättyper.
• Laddbeteende och laddkultur.
• Fordon till nät-teknik (s.k. V2G) och mobila 

energilager.
• Regelverk och styrmedel.

Integrerade el och 
transportsystem



UTMANING 2
Utmaningen fokuserar på hur vi får 
en ekologiskt hållbar och 
konkurrenskraftig omställning av 
elsystemet som möjliggör ett 
hållbart energisystem. 
Att bidra till utmaningen kan bland 
annat omfatta såväl tekniska som 
aspekter som reglering, 
marknadsdesign eller att ta fram 
innovationer, kunskap och nya 
affärsmodeller eller att utveckla 
lösningar med konkurrenskraft och 
låg negativ påverkan på människa 
och miljö i fokus.

I denna utmaning välkomnas alla ansökningar 
som faller inom ramen för programmet 
SamspEL och dess forsknings-, utvecklings- och 
innovationsområden:

• Kunskap och kompetens för en resurseffektiv 
utveckling av Sveriges kraftsystem

• Nya tekniker och systemtjänster som skapar 
mervärden för elsystemets aktörer

• Ledande Svenska FoI-aktörer på en global 
marknad

Omställning av elsystemet



Bedömningskriterier
1 Omställningspotential för energisystemet 
Projektets potential att bidra till utvecklingen av energisystemet 
utifrån utlysningens tre omställningsutmaningar (utmaning 1-3 
ovan) och därigenom bidra till de energi- och klimatpolitiska 
målen om att nå 100 % förnybar elproduktion till 2040 och 
nettonollutsläpp av koldioxid 2045. 

3 Nyttiggörande och spridning 
• I vilken mån kan projektet komma till nytta, t.ex. genom 

kunskapsuppbyggnad, publikationer, nya varor, tjänster eller 
processer, kommersialisering? 

• Finns en plan för hur resultaten ska nyttiggöras och spridas? 
• Finns det ett identifierat behov för projektets resultat, t.ex. en 

tydlig kunskapslucka eller marknadspotential? 

4 Genomförbarhet 
• Hur väl hanterar projektet jämställdhet, genus och mångfald 

både gällande konsortiets sammansättning och projektets 
frågeställningar när det är relevant?

• Är målen med projektet mätbara, konkreta, väldefinierade och 
rimligt ambitiösa?

• Är förslaget till arbetsplan konkret och tidsmässigt realistisk?
• Har aktörerna rätt kompetens och rätt resurser för att genomföra 

satsningen?
• I vilken grad deltar och bidrar den aktör som ska 

kommersialisera eller nyttiggöra resultatet till projektet?
• Är budgeten rimlig i för hållande till de tänkta insatserna och 

målen?

2 Innovationshöjd och/eller Vetenskaplig excellens 
• Innefattar projektet en ny idé eller innovation? 
• Tillför lösningen ett värde för den tilltänka kunden eller 

användaren?
• Bidrar projektet till att föra forskningsfronten framåt?
• Projektet bedöms hålla hög vetenskaplig kvalitet?

5 Jämställdhet
• Hur väl hanterar projektet jämställdhet gällande konsortiets 

sammansättning?
• Hur hanteras genus och mångfald i projektets frågeställningar 

när det är relevant?



Frågor?

Kontakt
Fredrik Brändström, 016-544 23 66
Fredrik Lundström, 016-544 21 12

Peter Bennewitz, 016-544 24 39
Carolina Ahlqvist, 016-542 06 04 

Besök oss på
www.energimyndigheten.se

www.energivarlden.se
www.framtidenselsystem.se

Ta del av utlysningen på 
Energimyndighetens hemsida

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-att-utveckla-framtidens-solel-vindkraft-och-elnat-for-en-hallbar-klimatomstallning/EmailEncoderEmbed.aspx?s=6S9ceOXBMZHDfpqSVtDesw%3d%3d&e=No6HGCJB2mCkD/GhoJ3jAf86rS8hz56uThvLxOMp72J1TCeIbjm3Ad5ihe39yztkAUHc82b6TU9Mw%2bb7BhNUmA%3d%3d
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-att-utveckla-framtidens-solel-vindkraft-och-elnat-for-en-hallbar-klimatomstallning/EmailEncoderEmbed.aspx?s=R5A49Ui/BTW7febgnuqszw%3d%3d&e=eoftRM%2bW/KZJezwLIsXEj%2bKstoNg3DbR56uFe5gA4cqIQQbZZIHY9Ezj41MFvfAd/wOlmUr5Zs7PlP0KEnZm4A%3d%3d
mailto:peter.bennewitz@energimyndigheten.se
mailto:carolina.ahlqvist@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energivarlden.se/
http://www.framtidenselsystem.se/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-att-accelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/


Hur söker jag?
Anvisningar för ansökan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alternativ 1 första bild.



Ansökan ska innehålla:

• Ett tydligt formulerat syfte. 
• En beskrivning av projektets energirelevans och hur 

väl det svarar mot utlysningens inriktning och mål. 
• Mätbara mål som ska vara formulerade på sådant 

vis att de kan uppfyllas under projektets löptid. 
• En beskrivning av det aktuella forskningsläget 

(omvärldsbevakning) samt en analys av på vilket 
sätt det sökta projektet bidrar med något nytt i 
detta. 

• En tydlig redogörelse för vald metod och en konkret 
plan för vad som ska göras samt av vem (uppdelat 
på arbetspaket) 

• En kommunikationsplan för resultatspridning som 
visar vilka som är mottagare av samt vilka 
aktiviteter som planeras för att de ska få ta del av 
projektets resultat. 

• Språk: Ansökan ska i första hand skrivas på 
svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte 
är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad 
projektet handlar om. En engelsk text ska 
kompletteras med en svensk sammanfattning. Vid 
behov kan Energimyndigheten under beredningen 
begära att engelsk text översätts till svenska.



Viktigt med en korrekt och 
fullständig ansökan!

Ansökningar som inte innehåller begärd 
information i e-kanalens fält kan komma att avslås 
utan att Energimyndigheten begär komplettering 
av dessa. Under granskningstiden har 
Energimyndigheten rätt att begära in 
kompletteringar från sökande. Sökande har 
emellertid inte rätt att kräva att ansökan ska 
kompletteras efter det att ansökningstiden gått ut.



Ansök i E-kanalen

• Sista ansökningsdatum är 9 juni 2020. 
• Ansökan skickas in av projektledaren via Energimyndighetens elektroniska verktyg e-kanalen. 

• För att få tillgång till e-kanalen behöver projektledaren först ansöka om behörighet (var ute i god 
tid innan sista ansökningsdatum).  

• OBS! E-kanalen fungerar med följande webbläsare:
- Internet Explorer 5.5 eller senare version
- Firefox 3.0 eller senare

Presentatör
Presentationsanteckningar
Visa hur de kommer igång i e-kanalen (redovisar därefter kort flik för flik)

https://www1.stem.se/ekanalen/


När behörighet 
erhållits, logga in i E-
kanalen och välj ”Ny 
ansökan” i 
vänsterkolumnen.

Klicka därefter i 
”Utlysning” i listan 
samt välj bland 
Energimyndighetens 
program samt 
utlysning i 
rullgardinsmenyerna.

Utmaning 1 - Integrerade el och transportsystem 
Utmaning 2 - Omställning av elsystemet 



Sökande är det företag 
eller organisation som 
är ansvarigt för 
projektet.

Den sökande ansvarar 
för kontakten och 
rapporteringen mot 
Energimyndigheten. 

Det är också den 
sökande som tar emot 
bidraget och sköter 
fördelningen till 
eventuella 
projektparter.



Under ”Samfinansiärer” 
anges alla organisationer 
som bidrar ekonomiskt till 
projektet (även sökande 
om så är fallet).

Under ”Samarbetspartner” 
anges organisationer som 
deltar i projektet men som 
inte bidrar ekonomiskt.



Markera om ansökan 
är en fortsättning på 
ett tidigare projekt 
eller ett nytt projekt. 

Välj alternativet 
”Bidrag”.

”Projekttiteln” är en 
kort beskrivning av 
projektet på högst tio 
ord. Denna anges på 
både svenska och 
engelska.

”Projekt-
sammanfattningen” 
skrivs både på 
svenska och engelska 
och på ett sådant sätt 
att den i ämnet 
oinvigde förstår 
projektets innehåll 
och syfte. 



Tidigast startdatum inom 
utlysningen är 2020-12-01. 
Projektet kan som längst pågå 
till 2023-12-31.

Motiveringsavsnittet ska 
inledas med hur det tänkta 
projektet uppfyller 
utlysningstextens kriterier och 
riktlinjer samt hur det bidrar 
till att programmets mål 
uppnås.

Bakgrunden ska beskriva både 
området för ansökan och 
bakgrunden till aktuell 
ansökan.  Redogör för en 
omvärldsbevakning samt 
beskriv hur projektet 
eventuellt kopplar till övriga 
pågående och genomförda 
satsningar.



Ange såväl det 
övergripande 
syftet/målet med 
projektet samt de 
specifika målen. 
Målformuleringen ska 
vara SMART 
(Specificerad, Mätbar, 
Accepterad, Realistisk 
och Tidsatt) och i 
kvantitativa termer. 

I genomförande 
beskrivs vad som ska 
göras, på vilket sätt och 
av vem.
Dela gärna upp 
projektet i olika 
arbetspaket och uppge 
den beräknade 
kostnaden för varje 
arbetspaket. 
Presentera också en 
tidplan för projektet, 
gärna med 
etappmål/milstolpar.
Om olika samarbeten 
ska genomföras under 
projektet ska det 
beskrivas hur dessa är 
avsedda att utföras.



Beskriv hur 
resultaten ska 
redovisas. Alla 
projekt måste 
lämna in en 
slutrapport till 
Energimyndigheten
, men resultaten 
kan också redovisas 
i exempelvis andra 
rapporter, 
vetenskapliga 
artiklar, på 
hemsidor eller i 
branschtidningar.

Beskriv hur 
projektets resultat 
ska nyttiggöras, 
spridas samt vilka 
aktörer som 
kommer att dra 
nytta av resultaten. 
Resultatredovisning
en kan vara en 
viktig del av 
nyttiggörandet.



Under kostnader ska 
endast de 
stödberättigande 
kostnaderna redovisas. 
Det innebär att om 
projektet har kostnader 
för utrustning eller 
material så ska eventuellt 
restvärde vid projektets 
slut borträknas från 
stödberättigande 
kostnaderna. Alla 
kostnader ska delas upp 
på de poster som finns i 
formuläret. 

En mer detaljerad budget 
får gärna bifogas ansökan 
i form av en bilaga.

Endast sökande från 
universitet och högskolor 
anger indirekta kostnader. 

Om projektet har 
kostnader för utrusning, 
material eller övriga 
kostnader ska dessa 
specificeras samt 
restvärde anges. Ange 
även att det inte uppstår 
något restvärde om så är 
fallet. 



Ange sökta medel från 
Energimyndigheten samt 
samfinansiärernas 
finansiering per kalenderår. 
Den procentuella 
fördelningen visas längre 
ner på sidan. Summan av 
sökta medel och 
samfinansiering ska vara 
detsamma som totala 
stödberättigade kostnader.

De tillåtna stödnivåerna 
bestäms av 11 -12 §§
förordningen (2008:761) om 
statligt stöd till forskning 
och utveckling samt 
innovation inom 
energiområdet.

Ange även om pengar sökts 
från annan myndighet i 
Sverige eller inom EU.



Kostnadsfördelningstabell

• Observera att stödnivån beräknas per deltagande organisation. Det är 
därför viktigt att varje deltagare, dess kostnader, ekonomiska bidrag 
samt stöd redovisas. 

• Samtliga projekt med mer än en deltagare ska därför bifoga 
kostnadsfördelningstabellen (som hämtas på Energimyndighetens 
webbplats) under ”Bilagor”.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/overgripande/kostnadsfordelning.xlsx


Bilagor

• Övrig information om projektet som Energimyndigheten bör känna till kan delges 
i en bilaga. 

• CV för projektledare samt, CV från kontakt-/huvud- personer från övriga 
organisationer som deltar i projektet. 

• Konstadsfördelningstabellen (se föregående sida) ska bifogas om projektet har 
fler än en deltagande organisation.  

• Bilagorna får tillsammans omfatta högst 20 sidor.
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		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling






Till början


