
 

 

 

 

 

 

 

Möjligheten att sänka effekttoppar 

på Sälenfjällen 

Elbilens lämplighet som lastutjämnare  

The possibility of lowering power peaks at Sälenfjällen 

Electric car´s suitability as a load equalizer  

 

Ingeborgs Jon Erik Larsson 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjör Energi- och miljöteknik 

Examensarbete 22,5HP 

Handledare: Stefan Frodeson 

Examinator: Lena Brunzell 

2018-05-29 



 

Sammanfattning 

En stor del av energin som används i landet transporteras i kraftnäten innan det förbrukas som 

elenergi. För att Sverige ska kunna uppnå ett hållbart energisystem i helhet så är därför elanvändningen 

mycket viktig och den kan delas upp i tre steg: elproduktion, distribution och slutanvändning. I 

dagsläget jobbar regeringen med att elektrifiera fordonsflottan i Sverige. För att en elektrifiering hos 

slutanvändaren ska ge önskade konsekvenser så är en hållbar eldistribution och elproduktion viktiga 

grundpelare. Vid en ökad mängd elbilar och tillhörande laddningsbehov kommer framtidens 

effekttoppar att bli högre. Höga effekttoppar innebär höga effektuttag under en kortare tidsperiod. Det 

medför att flera av dagens elnätsbolag kommer behöva stärka upp elnäten för att klara av det nya 

effektuttaget. Malungs Elnät AB är ett elnätsföretag som distribuerar el till Sälenfjällen och dess 

skidanläggningar. Platsen är nordens största turistområde och har ca 60 000 gästbäddar. 

Kombinationen av mycket besökare och låga temperaturer skapar ett högt effektuttag under de fyra 

månader som säsongen är igång. Med obefintlig kollektivtrafik till Sälenfjällen anländer de flesta i 

personbil. Med en generell elektrifiering av fordonsflottan är ett troligt scenario att elnätet måste klara 

av ett framtida laddningsbehov även på Sälenfjällen. En laddningsteknik för elbilar vid namn V2G 

bygger på att man laddar upp elbilen under dygnens timmar med låg belastning. Vidare kan elbilen 

laddas ur under de timmarna med hög belastning på nätet. Med tekniken kan elbilen fylla ett sekundärt 

syfte som lastutjämnare.  

Studien har gjorts i samverkan med Malungs Elnät AB. Syftet med studien är att undersöka 

möjligheten att sänka effekttoppar på Sälenfjällen med hjälp av V2G-teknik. Studien undersöker 

vilken skillnad man kan vänta i effektuttag beroende på om framtida laddningsbehov täcks med V2G 

eller traditionell elbilsladdning. Metoden innefattar en systemanalys över Sälenfjällen där 

effektvariationen för sju abonnemangsstorlekar analyseras. Tre av abonnemangen går vidare till en 

beräkningsmodell som simulerar en användning av V2G-teknik. Beräkningsmodellen innehåller bland 

annat i- och urladdningseffekter med tillhörande tidsintervaller. Slutligen görs en summering av 

beräkningarna som appliceras och generaliseras över hela Sälenfjällen. I resultatet presenteras 

Sälenfjällens högsta effekttopp på 32,5MW under säsongen 2016/2017. Möjlig effekttoppsreducering 

med V2G-teknik var högst hos 50A-abonnemangen med hela 55 procent. Ett tänkbart scenario med en 

100 procentig integration av elbilar på Sälenfjällen presenteras i resultatet och en stor skillnad i 

effekttopp för traditionell elbilsladdning och V2G visualiseras. Om samma scenario sker på 

Sälenfjällen skulle man klara att förse 700 bäddar extra per en megawattimme el vid användning av 

V2G i hushållen till skillnad från traditionell elbilsladdning. Om en stor integration av elbilar sker på 

Sälenfjällen utan att se över en smart och kontrollerad teknik för uppladdning kan mycket höga 

effekttoppar väntas och det är medelstugorna med 25A-abonnemang som skulle kunna sänka 

Sälenfjällens effekttoppar mest vid användning av V2G.  



 

Abstract 

A large part of the energy used in the country is transported to power grids before it is consumed as 

electricity. Therefore, in order for Sweden to achieve a sustainable energy system as a whole, 

electricity consumption is very important and it can be divided into three stages: electricity generation, 

distribution and end use. At present, the government is working to electrify the fleet of vehicles in 

Sweden. In order for electrification at the end user to produce the desired consequences, sustainable 

electricity distribution and electricity generation are important. With an increased amount of electric 

cars and associated charging needs, future power peaks will be higher. High power peaks mean high 

power output for a shorter period of time. This means that several of today's electricity grid companies 

will need to strengthen the power grids to cope with the new power take-off. Malungs Elnät AB is a 

grid company that distributes electricity to Sälenfjällen and its ski resorts. The site is the northernmost 

tourist area and has about 60,000 guest beds. The combination of many visitors and low temperatures 

creates a high power output during the 4 months of the season. With non-public transport to the Sälen 

mountains, most people arrive in passenger cars. With a general electrification of the fleet of vehicles, 

there is a likely scenario that the power grid must be able to handle a future charging requirement even 

at the Sälen mountains. A charging technique for electric cars called V2G is based on charging the 

electric car during the low-load hours of the day. In addition, the electric car can be unloaded during 

the hours of high load on the net. With the technology, the electric car can fill a secondary purpose as a 

load equalizer 

The study has been conducted in collaboration with Malungs Elnät AB. The purpose of the study is to 

investigate the possibility of lowering power peaks on the Sälen mountains using V2G technology. 

The study investigates what a difference can be expected in power take-off depending on whether 

future charging needs are covered by V2G or traditional electric car charging. The method involves a 

system analysis of Sälenfjällen where the effect variance for seven subscription sizes is analyzed. 

Three of the subscriptions proceed to a calculation model that simulates the use of V2G technology. 

The calculation model includes, inter alia, loading and unloading effects with associated time intervals. 

Finally, a summary of the calculations is applied and generalized throughout the Sälen mountains. In 

the result, Sälenfjällen's highest power output of 32.5MW is presented in the 2016/2017 season. 

Possible power reduction with V2G was highest in 50A subscriptions by 55 percent. An imaginable 

scenario with a 100 percent integration of electric cars on the Sälen mountains is presented in the result 

and a big difference in power up for electric car charging and V2G is visualized. If the same scenario 

happens at Sälenfjällen, it would be possible to provide 700 beds extra per one megawatt electricity 

when using V2G in households, unlike traditional electric car charging. If a large integration of electric 

cars takes place at Sälenfjällen without reviewing a smart and controlled charging technology, very 



 

high power peaks can be expected, and it is the mediums with 25A subscriptions that would reduce 

power peak most at Sälenfjällen when applying V2G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Examensarbetet har utförts som ett sista moment i min högskoleingenjörsutbildning med 

programinriktning Energi- och Miljöteknik. Studien har gjorts som ett samarbete med Malungs Elnät 

AB. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de anställda på företaget för möjligheten och för ett 

vidare bra bemötande och engagemang, inte minst driftingenjören Stefan Jansson som alltid tagit sig 

tid för mig och mina funderingar. Jag vill även tacka min handledare och ämnesgranskare på 

intuitionen för Teknikvetenskap, Stefan Frodeson som ständigt varit kontaktbar, delgett expertis och 

vidare styrt mitt arbete i rätt riktning.  

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt 

som opponent till ett annat examensarbete. 

Erik Larsson 

Karlstad, Maj 2018 
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1 Inledning 

På grund av högt satta energi- och miljömål så står Sverige inför en stor omställning som behandlar 

energibesparande åtgärder och omställning till förnybara energikällor. Det kommer krävas att alla 

aktörer arbetar aktivt med att minska sina utsläpp (Regeringskansliet 2017). En stor del av energin som 

används i landet transporteras i det svenska elnätet innan det når slutanvändaren i bostäder och 

industrier. Det svenska elnätet är således viktigt och står inför en utmaning då förnybar elproduktion i 

form av vind- och solenergi blir allt vanligare, det ger upphov till stora svängningar i elnätet på grund 

av att energiflödena inte är konstanta. Även småskalig elproduktion i form av mindre vindkraftverk 

och solcellsanläggningar beräknas öka bland fastighetsägare. Det tack vare teknisk utveckling och 

fallande kostnader för den utrustning som krävs vid elproduktion och lagring. Tekniker som jobbar 

mot att balansera elanvändningen och elproduktionen kallas för smarta elnät och blir allt viktigare i det 

nya samhället (IVA 2016).  

 

I dagsläget så läggs stora resurser till elektrifiering av transportsektorn (Regeringskansliet 2017). 

Norge har haft höga subventioner på elbilar under en tid och Sverige går i dagsläget ut med bidrag vid 

uppförande av laddstationer i hemmen (Naturvårdverket 2017). Den globala elbilsflottan passerade 2 

miljoner under år 2016 och året tidigare så var elbilsflottan halverad, 1 miljon bilar (IEA 2017). Det 

visar på en explosionsartad utveckling och spridning gällande elbilar. Vid studerande av Sveriges 

nybilsförsäljning år 2016 så ser man att 3,4% av dem var just elbilar. Siffran visar på att Sverige låg på 

en tredjeplats globalt under året. Grannlandet Norge toppade elbilsförsäljningen med en siffra på 29% 

(IEA 2017). Det råder delade meningar om elbilarnas ökning i världen. I nya undersökningar som 

gjorts i Sverige så skulle hälften av alla som tänkt köpa en ny bil inom 5år kunna tänka sig att köpa 

just en elbil och hela sjuttio procent av befolkningen är positiva till fordonet (Energimyndigheten 

2017). Med en ökning av elbilar så är det även allt fler som laddar sina elbilar i hushållen. Det medför 

en ökad effektlast, i vissa fall så kan en ökning på 16,5 kilowatt (kW) ske (Tesla 2018). Nordens elnät 

är uppbyggt på tre fasledare, nolla och jord. Elnätet har en fasspänning på 230 volt och en 

huvudspänning på 400 volt. Fasspänningen mäts mellan nolla och fas, huvudspänningen mäts mellan 

två fasledare. De större modellerna av laddarna sprider ut belastningen mellan de tre faserna medan de 

enklare varianterna av laddare kan använda sig av endast en fas. Stora enfasbelastningar bidrar till en 

ojämn belastning på hushållsnivå och även i det större perspektivet. Det ställer i sin tur stora krav på 

elnätet, speciellt vid de tillfällen då laddningen sammanfaller med ursprungliga effekttoppar på nätet. 

Om så är fallet så kommer man kunna se mycket höga effektvariationer under dygnet. 

Elbilsladdningen kan bidra till konsekvenser som kraftbrist eller elkraft av bristande kvalité (IEA). I 

takt med att elbilarna ökar i landet så blir de smarta och flexibla elnät en allt viktigare komponent i 

samhället. 
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En teknisk lösning som kan motverka den höga effektvariationen är batterilagring. Batteriet laddas ur 

under de tungt belastade timmarna för att sänka hushållets effektbelastning på nätet. Under de 

timmarna med lägre belastning så laddas samma batteri upp igen. I ett tidigare examensarbete från 

Upsala universitet skrivet av Nils Norlander 2017 så undersöks energilagring i form av batteribank. 

Studien visar att man med ett 108kWh stort batteri skulle kunna hålla en helt jämn effektförbrukning 

under dygnets timmar och slutligen så visar studien att det inte är en ekonomisk försvarbar lösning att 

investera i en sådan batteribank. Batterierna är fortfarande för dyra vid inköp för att få en lönsamhet i 

tekniken (Nordlander 2017). För att slippa investera i dyra batteribanker till hushållet så finns det en 

teknik som heter Vehicle to Grid (V2G). Tekniken bygger på att utnyttja hushållets elbil som 

energilagring. Tekniken har sina för- och nackdelar, en investering i en stor batteribank behövs inte. 

Problematiken är att tekniken är beroende av en elbil och att den måste stå utanför hushållet och vara 

uppkopplad vissa timmar på dygnet för att kunna fylla sin funktion. En stor del av tekniken handlar om 

en tät kommunikation mellan hushåll, elnät och elbil. Beroende på vilken situation som råder så 

bestämmer systemet lämpliga laddningstider och laddningseffekter (University of Delaware 2016). 

Med en stor integration av elbilar kombinerat med en icke smart laddningsteknik så kommer stora 

effektuttag att ske under korta tidsspann. Det är mycket dyrt att dimensionera kraftnäten för de höga 

effekttopparna som sker relativt sällan1. Det blir extra tydligt på säsongsbaserade orter där 

effektuttaget kan vara nära noll under vissa perioder på året.  

Sälenfjällen är just nu nordens största turistområde med ca 4,8 miljoner gästnätter per år (Destination 

Sälenfjällen 2018). För att ta sig till Sälenfjällen så åker de flesta bil då kollektivtrafiken till platsen är 

nästintill obefintlig. Den vanligaste boendeformen är fjällstugor och lägenheter. På senare tid så har 

utrustningsnivån och standarden ökat markant i fjällstugorna. Det är inte ovanligt med bubbelpool 

både inomhus och ute på altanen i fjällstugorna2. Den högre utrustningsnivån gör att allt fler 

fastighetsägare väljer stora el abonnemang vid nybyggnation. Elnätet på Sälenfjällen är således högt 

belastat. Malungs Elnät AB är elnätsföretaget som distribuerar och säljer el till Sälenfjällen. Den stora 

utmaningen som Malungs Elnät står inför är att förstärka elnätet ytterligare, det för att klara efterfrågan 

från kunderna. Eftersom regeringen driver på elbilarnas tillväxt så är det troligt att en stor andel av 

fjällturisterna kommer behöva ladda sina bilar i framtiden. Studien har gjorts där möjligheten att 

använda elbilarnas lagringskapacitet som lastutjämnare undersöks. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med Malungs Elnät AB. Den tänkta hypotesen kring studien är att elbilen ska fungera som 

en lastutjämnare och kunna sänka effekttopparna i ett hushåll med minst tio procent. Det skulle vidare 

leda till sänkt effektvariation för hela Sälenfjällen. 

                                                 
1 Jansson, S. Driftingenjör vid Malungs Elnät AB. Samtal maj 2018. 
2 Jansson, K. VD vid Malungs Elnät AB. Samtal maj 2018. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att minska effekttopparna som sker vid 

säsongsboende i Sälenfjällen, genom att implementera tekniken V2G. Hädanefter så kommer V2G få 

vara ett samlingsnamn i rapporten för tekniska lösningar som hanterar i- och urladdning av elbilar. 

 

Målet är att ta reda på hur stor effekttoppsreducering som är möjlig med V2G-teknik samt ta reda på 

hur effektbelastningarna kommer variera med vanlig elbilsladdningsteknik. 

 

1.2 Avgränsningar 

Säsongen 2016/2017 

När en tidpunkt fastställs för säsongens högsta effekttopp (kritisk tidpunkt) så görs en avgränsning till 

säsongen 2016/2017. 

Integrationsnivå elbilar 

I slutscenariot så används en elbilsintegration på 100 procent. Med 100 procent menas en elbil 

uppkopplad till varje hushåll.  
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 2 Bakgrund 

I avsnittet bakgrund så presenteras fakta och bakomliggande information som använts i studien. Det ska 

bidra till att skapa en djupare förståelse för studiens syfte. 

2.1 Sveriges energimål 

Energipolitiken i Sverige bygger på att ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning 

och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. 

Energipolitiken ska även underlätta en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Visionen är att 

byggen en bra social och ekonomisk utveckling i Sverige. 

Regeringen har satt upp några tydliga mål som grundar sig i EU:s satta mål för klimat och energi. Några 

av regeringens satta mål inför 2020 syns nedan: 

• 40 procent minskning av klimatutsläppen 

• minst 50 procent förnybar energi 

• 20 procent effektivare energianvändning  

• minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

Energipolitiken i Sverige utgör en gemensam och långsiktigfärdplan för en övergång till ett helt 

förnybart elsystem, här är målet att ha 100 procent förnybar elproduktion redan år 2040. (Regeringen 

2017). 

  

2.2 Sveriges elnät 

Det finns egentligen två olika kategorier av elnät: transmissionsnät och distributionsnät. I Sverige så 

delas lämpligen elnätet in i tre kategorier: stamnät (transmissionsnät), region- respektive lokalnät 

(distributionsnät). Transmissionsnäten är som motorvägar där stora mängder elenergi överförs långa 

sträckor med små förluster. Regionnäten kan liknas vid riksvägarna där elenergin fördelas in till städer, 

större orter och storkunder. Slutligen distribueras elen till slutanvändaren via lokalnäten (IVA 2016). 

I Sverige finns det idag cirka 170 elnätsföretag, 129 av dem är kommunala bolag. Företagen driver och 

äger lokal- och regionnäten. De tre största företagen (Vattenfall Eldistribution, E.ON Elnät Sverige och 

Ellevio) förser mer än hälften av Sveriges slutkunder med el. Det största stamnätet i Sverige förvaltas av 

det statliga affärsverket och myndigheten Svenskakraftnät (SvK). SvK har också hela systemansvaret för 

det svenska elsystemet (IVA 2016). 

2.3 Smarta elnät 

Det svenska elnätet står inför en stor omställning inom en snar framtid. Smarta elnät bygger på tekniker 

som jobbar mot att balansera tillgång och efterfrågan på nätet. En ökad mängd oregelbunden vind- och 

solkraft ger upphov till stora svängningar i elproduktionen. Även småskalig elproduktionen i form av 

energislagen beräknas bli vanligare. Hushåll och andra fastighetsägare kommer i framtiden att ha större 
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möjlighet att investera i teknik så som solceller, batterier och elbilar. Det tack vare teknisk utveckling 

och fallande kostnader. Energimarknadsinspektionen beskriver uttrycket Smarta elnät som:  

”I syfte att uppnå klimatpolitiska mål för energiområdet krävs en genomgripande omställning av 

energisystemet både vad gäller produktion och förbrukning. För att möta omställningen på ett effektivt 

sätt behöver förändringar också genomföras i elnätens olika delar med användning och vidareutveckling 

av ny teknologi. Förnyelse av elnätet brukar beskrivas under benämningen ”smarta elnät” eller 

”intelligenta elnät”. För att hjälpa kunderna att aktivt bidra till utveckling och även få ta del av de nyttor 

som skapas är smarta elmätare en viktig komponent. Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av 

ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt 

underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad 

energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare 

elkunder.” (Energimarknadsinspektionen 2010). 

I kontrast till den tidigare situationen med få och stora produktionsanläggningar sker redan idag en 

betydande del av elproduktionen från många små anläggningar. Den typen av utveckling kommer att 

accelerera i framtiden. En viktig del inom smarta elnät är att elkunderna ska kunna anpassa sin 

elanvändning efter egna behov, preferenser och prissignaler. Olika timprissättningar på el kan vara en 

metod. Det finns även varianter på smarta tjänster och produkter som hjälper kunderna att styra över 

elkonsumtionen. Ett smart elnät utmärker sig genom att utnyttja informations- och 

kommunikationsteknologi för att mäta, övervaka och styra de olika delarna i elsystemet. Det är en 

förutsättning för att kunna hantera och utnyttja de möjligheter och utmaningar som den nya komplexa 

situationen innebär. Det är osäkert om de betydande investeringarna som krävs för att få till det smarta 

elnätet sker i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget (IVA 2016). 

2.4 Malungs Elnät  

Malungs Elnät AB är ett elnätsföretag som säljer och levererar el till i första hand hela Malung-Sälens 

kommun. En stor del av kunderna håller till på Sälenfjällen. De flesta av kunderna på Sälenfjällen är 

främst av typen fritidsboenden och är då bebodda och utnyttjas som mest under vintersäsongen. En av 

storkunderna är Skistar AB som bedriver skidanläggningar på platsen.  

Malungs Elnät AB är ett helägt dotterbolag till det äldre Malungs Elverk AB. Moderbolaget ägs till 

74% av Malung-Sälens kommun, vid omregleringen 1 januari 1996 fördes nätets verksamhet till det 

nybildade dotterbolaget Malungs Elnät AB. Elhandel och produktion stannade kvar i moderbolaget 

Malungs Elverk AB. De olika avdelningarna på företaget är: ekonomi, nätmarknad-it, planering-

teknik, drift och fiber. Malungs Elnät har även en egen elproduktion, den ligger i moderbolaget 

Malungs Elverk. De har strax under 15 000 kunder, hela 6 500 av dem är kunder som befinner sig på 

Sälenfjällen. Nät och IT-avdelningen tillhandahåller timvärden som behandlar effekt (kW) för alla 

kundabonnemang (Malungs Elnät 2018). 
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2.5 Sälenfjällen 

Sälenfjällen ligger i västra dalarna och är Sveriges sydligaste fjällområde. Det är även nordens största 

friluftsområde då det dagligen under högsäsong rör sig cirka 100 000 personer i området. Antal besökare 

under lågsäsong har ökat för varje år, det på grund av ett stort intresse för mountainbike och 

fjällvandring. Sälenfjällen har cirka 60 000 bäddar varav runt 25 000 är kommersiella (Sälenfjällen 

2017). 

På Sälenfjällen så är det Malungs Elnät som äger elnätet och distribuerar el. Av det område som 

Malungs Elnät försörjer med elkraft så är det Sälenfjällen som bidrar till de största utmaningarna. 

Nätet som Malungs Elnät tillhandahåller är cirka 17 mil långt och cirka 5 mil brett (Malungs Elnät 

2018). Kraftnätet som finns på Sälenfjällen har uppgraderats och förstärkts i omgångar och står 

fortfarande inför en kommande förstärkning. En förstärkning är nödvändig på grund av expansion av 

både bostäder och utbud på fjället. Hösten 2019 ska en ny flygplats stå klar mellan Hundfjället och 

Rörbäcksnäs. Det kan komma att påverka hur mycket personbilar som kommer befinna sig på platsen i 

framtiden. I dagsläget så finns nästintill ingen kollektivtrafik på Sälenfjällen och majoriteten av 

besökarna tar sig till platsen med personbil. 

2.6 Fordonsflottan 

Regeringen har en framtida målsättning att Sverige på sikt ska kunna ha en fossilfri fordonsflotta, för att 

klara av det så krävs en omställning till förnybara bränslen och en ökad energieffektivitet hos fordonen. I 

dagsläget så ökar fordonsflottan till mängden både i Sverige och globalt. Det är en konsekvens av ökad 

befolkning och BNP och utvecklingen beräknas fortsätta i samma spår de närmsta åren (Trafikanalys 

2017). 

Bara för att en bil drivs på el så innebär det inte nödvändigtvis att den klassas som en elbil. Vanligtvis 

pratar man om tre olika typer av bilar som utnyttjar el som bränsle: hybrider, laddhybrider och rena 

elbilar. Hybrider drivs primärt av en förbränningsmotor men har även ett mindre batteri och elmotor. 

Batteriet laddas upp under körning, inbromsning och på tomgång. Modellen kan inte laddas ifrån elnätet 

till skillnad från de andra biltyperna. Fordon som kan laddas från elnätet benämns som elbilar i 

rapporten. 

Elbilar är något som blivit vanligare de senaste åren och enligt regeringens prognoser så beräknas 

fordonen bli allt viktigare i framtiden för att kunna lösa de satta miljö- och utsläppsmålen. År 2016 så 

var över tre procent av nybilsförsäljningen i Sverige elbilar. Innan 2020 så beräknas siffran passera tio 

procent. I grannlandet Norge så var siffran 29% vilket toppade listan över hela världen 2016 (IEA 2017).  

Det finns nu 50 600 elbilar i Sverige. De senaste 18månaderna så har mängden elbilar fördubblats. Inom 

15 månader beräknas nästkommande fördubbling ske, då har Sverige passerat 100 000 stycken elbilar. 

Den publika infrastrukturen för laddning är en förutsättning för att elbilsmarknaden ska kunna växa 
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ytterligare. I Sverige så finns det idag 4996 stycken laddningspunkter som är utfördelat på 1327 

stationer. Det innebär att det finns en publik laddningspunkt per 10 elbilar i landet (elbilsstatistik 2018). 

Med elbilar kopplade till Sveriges elnät så kommer både en energiökning och en betydande effektökning 

att ske. Med en liten andel elbilar så kan man anta att elkraftssystemet inte drabbas nämnvärt, men ett 

slumpmässigt laddningsbeteende orsakat av många elbilar kan leda till överlaster och 

spänningsfluktationer. Spänningsfluktationer på elnätet kan i sin tur skada elektrisk utrustning (WPPI 

2013).  Laddningsbeteendet hos elbilsförarna blir således en väsentlig och viktig del i hur bra det 

befintliga elnätet kommer att klara av effektlasterna. Tiden när laddningen sker och laddningseffekten är 

två nyckelfaktorer som bör studeras för att utreda effekten av en storskalig elbilsintegration i Sverige 

(Energimarknadsinspektionen 2016).  

För att påskynda elbilsintegrationen i Sverige så har regeringen från januari 2018 beslutat att ge ut 

bidrag till privatpersoner som vill installera en laddstation i hemmet. Bidraget täcker 50 procent av 

kostnaderna för laddstation och installation och är begränsat till 10 000 kr per fastighet 

(Naturvårdsverket 2017). 

2.7 Körmönster 

Studier som gjorts i USA visar att de flesta bilarna i landet endast används till sitt primära syfte 5% av 

dygnets tid. Resterande 95% så står bilarna parkerade, det betyder att det finns potential i att utnyttja 

elbilarnas lagringskapacitet till sekundära syften (Francfort et al. 2012). 

Till vardags så fraktar sig en stor del av Sveriges befolkning med bil till jobbet. Majoriteten av 

personbilarna används på mornar och kvällar. Det är framförallt för att ta sig till och från jobbet det är 

även vanligt att ta bilen till diverse kvällsaktiviteter och mathandling (Liu et al. 2015). 

På Sälenfjällen så är majoriteten av besökarna på vintersemester. Fjällstugorna på Sälenfjällen är ofta 

placerade på skidanläggningarna med gångavstånd till skidbackarna vilket innebär att många av 

bilarna står parkerade under vistelsen på Sälenfjällen. För att frakta sig till Sälenfjällen så är det 

personbil som gäller då det varken finns tåg- eller flygförbindelse i dagsläget. En flygplats ska på sikt 

slå upp portarna och hur det kommer påverka antal personbilar på platsen är ännu oklart. 

2.8 V2G & elbilsladdning 

V2G-teknik kan definieras som ett system som kretsar mellan elbil och elnät där el kontrollerat kan 

transporteras i dubbla riktningen. El kan ladda upp elbilens batteri på traditionellt vis men även 

återinföra elen på nätet vid behov. För att kunna använda sig av tekniken så krävs omfattande 

komponenter i systemet. Elbilens batteri lagrar likström och laddas med detsamma. Därför så krävs en 

likriktare för att transformera elnätets växelström till likström. Beroende på var likriktaren är placerad så 

talar man vanligen om två olika typer av laddningar, likströmsladdning och växelströmsladdning. Vid 
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laddning av växelström så sitter likriktaren inuti bilen och vid laddning med likström så sitter likriktaren 

utanför bilen. Dagens elbilar är inte utrustade med en likriktare som klarar av ett dubbelriktat flöde som 

standard men likström går alltid att ta direkt ifrån batteriet. När likström tas ifrån batteriet så krävs att 

laddstation med tillhörande likriktare är förberedd för dubbelriktat flöde. 

V2G-tekniken förutsätter ett system med kontinuerlig kommunikation mellan elbil, hushåll och elnät. 

När det fungerar som tänkt så sker en effektiv urladdning när det behövs som mest. Kommunikationen 

för i – och urladdning bör ske genom internetuppkoppling till matande elnät, då skapas möjligheten att 

samordna och balansera effektuttag i större perspektiv (Ota et al. 2014). Med ett välfungerat styrsystem 

för urladdning så undviker man djupurladdningar som kan skada batteriet och ägaren till elbilen kan 

själv ställa krav på urladdningen. Det kan innebära att man som lägst vill ha 50% lagrat i batteriet för att 

kunna ha en viss räckvidd i elbilen. Beroende på syftet med urladdningen så kan man använda sig av 

olika kommunikationstyper. Om syftet är att köpa och sälja el billigt respektive dyrt så krävs en ständig 

information gällande elpris (Francfort et al. 2012).  

De tre vanligaste typerna av traditionell elbilsladdning: 

Standardkabel: 

Medföljer vanligen elbilarna vid köp och är den enklaste varianten av laddning. Här används elbilens 

likriktare och laddningen sker således med växelström. Med Teslas standardkabel och trefasuttag så kan 

en laddning upp till 11kW utföras hemma. Med samma kabel och enfasadapter så kan en laddning på 

3kw upprätthållas (Tesla 2018). 

Laddstation: 

Likt ovan så använder sig tekniken av elbilens likriktare och laddas med växelström. Regeringens beslut 

om bidrag för uppförande av laddstationer kommer troligen få laddartypen att bli vanligare bland 

hushållen i Sverige. Till kategorin så hör Teslas laddare med namn Wall Connector, laddaren klarar av 

laddningseffekter upp till 16,5kW (Tesla 2018). 

Snabbladdning: 

Den snabbaste typen av laddning. Likriktaren sitter i stolpen och elbilen laddas direkt med likström. Här 

finns möjlighet till extremt höga effekter och laddningstiden kan på så sätt kortas ner mycket. 

Laddstolpar ses ofta och blir allt vanligare på publika platser och kan klara av laddningseffekter över 

50kW (Tesla 2018). 
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2.9 Beräkningsprogram och hjälpmedel 

Information om olika hjälpmedel som använts i metoden. 

2.9.1 dpPower 

Malungs Elnät använder sig av ett nätinformationssystem vid namn dpPower. Programmet är en modul 

som är utvecklad av företaget Digpro. Programmet hanterar elnät, abonnenter och tillhandahåller 

detaljerade kartor över all tänkbar terräng (Digpro 2018). 
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3 Metod 

Studiens metod är uppdelad i tre olika steg och nedan beskrivs målet med respektive steg. 

Steg 1. Målet med första steget är ta ut timvärden för tre elabonnemang som ska vidare till nästa 

steg i metoden. Timvärden för hela Sälenfjällens effektuttag tas först fram för att hitta en kritisk 

tidpunkt för platsen. De sju vanligaste abonnemangsstorlekarna på platsen och dess timvärden 

analyserades där abonnemangen med minst, medel och störst effektvariation noterades och gick 

vidare till nästa steg i metoden.  

Steg 2. Målet med andra steget är att visa hur de tre abonnemangen svarar på en applicering av 

V2G-teknik. En beräkningsmodell byggs upp i Excel som simulerar att en elbil står utanför 

hushållet och är uppkopplad med V2G-teknik. Från beräkningsmodellen noteras resultat för 

respektive abonnemang där resultaten får agera ”typabonnemang” för respektive 

abonnemangsstorlek. Effektvariationen för de tre abonnemangen före och efter V2G presenteras 

och används i nästa steg i metoden.  

Steg 3. Målet med steg tre är att presentera en effekttoppsreducering för Sälenfjällen och flera 

tänkbara framtidsscenarion. Det görs genom en summering av utfallen från de två tidigare stegen 

i metoden. Traditionell elbilsladdning och V2G jämförs genom att täcka ett framtida 

laddningsbehov på Sälenfjällen och utfallet presenteras i diagram. 
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3.1 Områdesbeskrivning Sälenfjällen  

 

3.1.1 Områdesbeskrivning 

För att få fram en kritisk tidpunkt där effektuttaget är som störst på Sälenfjällen så sammanställdes det 

totala effektuttaget. Elledningarna som matar Sälenfjällens område redogörs i figur 1 och är markerade 

med rött. Elledningarna ansluter i sin tur till fördelningsstationer som fungerar som inköpspunkter från 

de större elproducenterna i landet. I dpPower så visas en tydlig bild över elledningarna på platsen och 

fördelningsstationernas benämningar som gick vidare i metoden, se nedan. 

.  

Figur 1. Skärmavbild från dpPower över Sälenfjällens område. Elledningarna som matar 

området är markerade med rött och fördelningsstationerna/inköpspunkterna är markerade med 

gult.  
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3.1.2 Effektuttag tidpunkt 

Med inköpspunkternas benämningar så kunde timvärden på inköpt el från de större elnätsföretagen tas 

fram i samarbete med anställd IT-Tekniker på Malungs elnät. Timvärden valdes under perioden 2008-

2017 för att se trender i effektvariation mellan olika säsonger. Hela Sälenfjällens totala effektuttag 

under åren 2008-2017 kunde nu sammanställas i programmet Excel genom inköpspunkternas 

timvärden. Högsta effekttoppen under säsongen 2016/2017 letades fram med MAX-funktionen i 

Excel. Den veckan som den högsta effekttoppen befann sig på noterades och gick vidare till nästa del i 

metoden. 

3.1.3 Olika abonnemangsstorlekar 

Den kritiska veckan med högsta effekttopp användes när abonnemang skulle analyseras. På 

Sälenfjällen finns många olika stugor gällande både storlek och utrustningsnivå. För att kunna räkna på 

V2G-teknik i olika stugtyper så valdes sju vanligt förekommande abonnemangsstorlekar på 

Sälenfjällen ut för analys. I tabell 1 så syns abonnemangsstorlekarna. 

Tabell 1. De olika abonnemangsstorlekarna som valdes ut & antal av respektive. 

Huvudsäkring storlek 

(A) 

Antal abonnemang (St) 

16 1 

20 1 

25 1 

35 1 

50 1 

63 1 

300 1 
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För att kunna ta fram abonnemangen i tabell 1 så användes programmet dpPower som visar 

stugområden och dess elnät på Sälenfjällen. I programmet så skulle sju stycken medelabonnemang tas 

ut för respektive abonnemangsstorlek som visas i tabell 1. Många av stugområdena på platsen 

använder sig av samma abonnemangsstorlek då stugorna byggs identiska och analysen bygger på att 

hitta ett stugområde för varje abonnemangsstorlek. En fördelningspunkt för varje stugområde letades 

fram genom att följa stugornas ledningar till en gemensam punkt som visas i figur 2.

 

Figur 2. Skärmavbild från dpPower som visar ett stugområde med tillhörande elnät (blått) & 

fördelningspunkt (röd markering. 

Genom att markera fördelningspunkten som är markerad med rött så kunde alla abonnenter kopplade 

till fördelningspunkten åskådliggöras, se figur 3. Det var nödvändigt att alla abonnenter i respektive 

stugområde hade samma abonnemangsstorlek för att kunna få fram ett medelabonnemang som vidare 

kunde representera en abonnemangsstorlek av de sju.  
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I spalten ”Årlig energiförbrukning” så sorteras abonnemangen från lägst till högst energiförbrukning. 

Det abonnemang som befann sig i mitten noterades i form av att anteckna dess elmätarnummer, på det 

sättet så erhålles ett medelabonnemang. Se figur 3 nedan.

 

Figur 3. Skärmavbild från dpPower visar abonnemang för ett område. Gul markering visar 

kolumn för elmätarnummer (1). Blå markering visar abonnemangsstorlek (2) och röd 

markering visar en årlig energiförbrukning (3). 

Alla sju elmätarnummer för abonnemangen skrevs ner tillsammans med den valda tidsperioden på en 

vecka och skickades sedan vidare till anställd IT-tekniker på Malungs Elnät. Exceldokument med 

timvärden för de sju abonnemangen togs emot från ovan nämnda IT-tekniker. 

3.1.4 Sju abonnemang blir tre 

Från de sju medelabonnemangen så skulle tre abonnemang gå vidare till beräkningsmodellen som 

simulerar V2G-teknik. Medelabonnemangen ställdes upp i effektvariationens storleksordning. 

Abonnemangen med: minst, medel och störst effektvariation gick vidare. Excels funktion för att ta 

fram MIN- respektive MAX-värden användes för varje abonnemang och vidare så beskrivs ekvationen 

för att beräkna max effektvariationen nedan. 

𝑀𝐴𝑋

𝑀𝐼𝑁
× 100 = 𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛     (1)                  

MAX och MIN anges i kilowatt (kW) och Max effektvariation i procent (%). 
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För att tydliggöra vad som menas med ett abonnemangs effektvariation så visas figur 4 där den gröna 

pilen visuellt visar skillnaden mellan det lägsta och det högsta effektuttaget. 

 

Figur 4. Skärmavbild från Excel som visar effektvariation för ett abonnemang.  

De tre abonnemangen som gick vidare från de sju ursprungliga visas i tabell 2 där även 

abonnemangens effektvariation visas i spalten till höger.  

Tabell 2. Tre abonnemang som gick vidare till steg två i metoden: ”V2G beräkning”. 

Abonnemang till beräkning V2G Max effektvariation 

300A  380% (minst) 

25A 1057% (medel) 

50A 1325% (störst) 
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3.1.5 Namngivning abonnemang 

Abonnemangen namngavs efter potentiell ström som kan levereras per hushåll vilket medförde att ett 

abonnemang fick en ny benämning då det försörjde 16 hushåll, se ekvation nedan. 

300𝐴

16
= 19𝐴       (2)  

300A är storleken på abonnemanget. 16 är antal hushåll på abonnemanget och 19A är den nya 

benämningen på abonnemanget. 

3.2 V2G beräkning 

I det andra steget av metoden så byggs en beräkningsmodell upp i Excel som ska simulera V2G-teknik 

för de tre olika abonnemangsstorlekarna på Sälenfjällen. 

3.2.1 Beräkningsmodell 

För beräkningsmodellen så användes programvaran Excel. Optimering av parametrarna görs med 

interaktion där det primära målet är att få ut en så hög effekttoppsreducering som möjligt. Det 

sekundära målet är att hålla energiökningen så låg som möjligt. 

3.2.2 Indata beräkningsmodell 

Indata för beräkningsmodellen är timvärden för de tre abonnemangsstorlekarna från steg ett av 

metoden. Timvärdena behandlade effekt (kW) och sträckte sig under en tidsperiod på en vecka. 

Infogning av timvärden gjordes i spalten Indata, se figur 5 markering nr 1. 

3.2.3 Effekt per hushåll 

Ett av de tre abonnemangen försörjde 16 hushåll till skillnad från de andra två abonnemangen som 

endast försörjde ett. För det berörda abonnemanget så dividerades dess timvärden på 16 i 

beräkningsmodellen, enligt ekvation nedan. 

𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙
= 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙     (3)                 

Timvärde är den totala effektförbrukningen för abonnemanget vid respektive timme och anges i kW. 

Antal hushåll är antal hushåll som abonnemanget försörjer. Effekt per hushåll anges i kW. 

3.2.4 Urladdningstider elbil   

Tidsintervallen för urladdning antogs att starta klockan 15:00. En stor del av turisterna beger sig från 

skidbackarna vidare till boendet efter 15:00, det skapar ett högt effektuttag3. Sluttid för urladdningen 

bestämdes med hjälp av iteration. Beräkningar gjordes med en sluttid på 20:00, 21:00, 22:00 och 

                                                 
3 Jansson, S. Driftingenjör vid Malungs Elnät AB. Samtal maj 2018. 
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23:00. Urladdningen bör ske när effektuttaget överskrider medeltoppen för veckan. I 

beräkningsmodellen så valdes att alla urladdningstimmar för ett dygn sker i följd.  

3.2.5 Uppladdningstider elbil   

Tidsintervallen för uppladdning antogs att starta klockan 23:00 i beräkningsmodellen. Laddningen 

antogs fortskrida tills laddningstimmarna matchande urladdningstimmarna till antal för att säkerställa 

tillräcklig laddning. I modellen så valdes att alla laddningstimmar för ett dygn sker i följd likt 

urladdningstimmarna.  

3.2.6 Laddningseffekter  

Laddningseffekten sker under den bestämda tidsintervallen uppladdningstid. I beräkningsmodellen så 

gjordes en tvåstegsladdning, en laddning som kan växla mellan två olika effektlägen. När 

effektförbrukningen närmade sig 0,8kW från veckans medeleffektförbrukning så tilläts inte högsta 

laddningseffekten. Det för att undvika höga effekttoppar som sker vid uppladdning av elbilen. 

Laddningen gjordes i Excel som en OM-funktion, se ekvation nedan. 

𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝑂𝑀(𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 < (𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑇𝑜𝑝𝑝 − 0.8); 𝐻, 𝑙𝑎𝑑𝑑; 𝐿, 𝑙𝑎𝑑𝑑 = 𝑁𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

       (4) 

Medeltopp står för medeleffektförbrukningen för hela veckan och anges i kW. H,ladd står för den höga 

laddningseffekten och anges i kW. L,ladd står för den låga laddningseffekten och anges i kW. 

Den totala energimängden som åtgick för uppladdning av elbilens batteri under veckan beräknades 

enligt ekvation nedan. 

∑ 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖, 𝑛ä𝑡 × 𝜂𝐿𝑖𝑘𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒 = 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  (5) 

Laddningsenergi till batteri anges i kWh och summeras över hela tidsperioden. 𝜂 anger 

verkningsgraden hos likriktaren som är inbyggd i batteriladdaren. Den antas till 90% som är ett 

riktvärde på laddningslikriktare (SvK 2018). 

3.2.7 Urladdningseffekter  

Urladdningseffekten sker under urladdningstiden. Precis som laddningseffekten så har 

urladdningseffekten två effektlägen i beräkningsmodellen, det för att undvika en negativ 

effektförbrukning vid för hög urladdning. För att beräkna den nya effektförbrukningen så användes en 

OM-funktion i Excel. Se ekvation nedan. 

𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑂𝑀((𝐻, 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑 + 0,1) < 𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒; 𝐻, 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑; 𝐿, 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑) =

𝑁𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔      (6) 
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Den totala energimängden som laddades ur elbilens batteri under veckan beräknades enligt ekvation 

nedan. 

∑ 𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖, 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 × 𝜂𝐿𝑖𝑘𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒 = 𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑡  (7) 

Urladdningsenergi till nät anges i kWh och summeras över hela tidsperioden. 𝜂 anger verkningsgraden 

hos likriktaren som är inbyggd i batteriladdaren. Den antas till 90% som är ett riktvärde på 

laddningslikriktare (SvK 2018). 

 

3.2.8 Batterikapacitet och laddningsnivå  

Beroende på bilmodell så skiljer sig lagringsmängden åt för elbilarna. Vid beräkning så antogs 

batterikapaciteten vara 60kWh som är en vanlig storlek för en elbil av märket Tesla (Tesla 2018) och 

laddningsnivån för elbilen vid ankomst antogs till 50%. 

Laddningsnivån talar om elbilens laddningsnivå vid ankomst. Ekvation nedan användes för att beräkna 

tillgänglig energi. 

Batterikapacitet × Laddningsnivå ankomst = Tillgänglig energi   (8) 

Batterikapacitet anges i kilowattimmar (kWh). Laddningsnivå ankomst anges i procent (%). 

Tillgänglig energi anges i kWh. 

 

För att beräkna att elbilens laddningsnivå håller 100% vid avfärd så användes ekvation nedan. 

Tillgänglig energi+(Laddningsenergi till batteri−Urladdningsenergi till nät)

Batterikapacitet
= Laddningsnivå avfärd (9)

  

Laddningsnivå avfärd anges i procent (%).  

3.2.9 Resultatparametrar från beräkningsmodell 

För att tydliggöra det mest relevanta resultatet från beräkningarna och underlätta interaktion så gjordes 

en resultats tabell i beräkningsmodellen. Se figur 5, markering nr 4. 

 De parametrarna som tabellen visar ses nedan. 

• Maximal effekttoppsreducering (kW) 

• Procentuell effekttoppsreducering (%) 

• Total energiökning (kWh) 

• Procentuell energiökning (%) 
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Hur resultatsparametrarna beräknades fram ses nedan. 

3.2.10 Maximal & procentuell effekttoppsreducering 

Maximal effekttoppsreducering beräknades med hjälp av MAX-funktionen i Excel, se ekvation nedan. 

𝑀𝐴𝑋𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑉2𝐺 − 𝑀𝐴𝑋𝑚𝑒𝑑 𝑉2𝐺 = 𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑜𝑝𝑝𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   (10) 

MAX utan V2G är högsta effekttoppen utan V2G-teknik. MAX med V2G är högsta effekttoppen med 

V2G-teknik. Samtliga anges i kW. 

Procentuell effekttoppsreducering beräknades med ekvation nedan. 

𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑜𝑝𝑝𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑀𝐴𝑋𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑉2𝐺
× 100 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑜𝑝𝑝𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  (11) 

 

3.2.12 Total och procentuell energiökning 

Total energiökning beräknades med hjälp av SUMMA-funktionen i Excel, se ekvation nedan. 

 

𝑆𝑈𝑀𝑀𝐴𝑚𝑒𝑑 𝑉2𝐺 − 𝑆𝑈𝑀𝑀𝐴𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔   (12) 

 

 

SUMMA med V2G är en summering av framräknade timvärden med v2g. SUMMA indata är en 

summering av alla timvärden innan beräkning. Total energiökning är den ökning av energi som sker med 

användning av V2G-teknik. Samtliga anges i kWh. 

 

Procentuell energiökning beräknades med hjälp av SUMMA-funktionen i Excel, se ekvation nedan. 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑈𝑀𝑀𝐴𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎
× 100 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔   (13) 

 

Procentuell energiökning anges i procent (%). 

 

 

3.2.13 Framräknad effektförbrukning med V2G-teknik 

I beräkningsmodellen så syns spalten ”med V2G”, här visas de nya timvärden efter beräkningarna. 

Spalten kopplades till ett linjediagram för att på ett tydligt sett visa på den nya effektvariationen. Se figur 

5 markering nr 5. 
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3.2.14 Förklaring av beräkningsmodell 

Nedan syns en bild och tillhörande förklaring över beräkningsmodellens olika delar.   

 

Figur 5. Skärmavbild från Excel visar den framtagna beräkningsmodellen. 

Beräkningsmodellens består av flera delar, se nedan. 

1. Indata – Här infogas timvärden för abonnemangen i enhet kW. 

2. Variabler – Här ändras: tidsintervaller, laddningseffekter, batterikapacitet, likriktarverkningsgrad 

och batterinivå vid ankomst. 

3. Elbilen – Elbilens status i form av laddningsnivå vid avfärd och total i- och urladdning. 

4. Resultat – Här visas resultat från beräkning, så som procentuell effekttoppsreducering och 

energiökning. 

5. Visuell effektvariation – Här presenteras effektvariationen före och efter beräkningar med V2G. 
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3.3 Elbilar på Sälenfjällen 

I tidigare steg av metoden så har tre olika abonnemangsstorlekar använts vid applicering av V2G-

beräkningar. I tredje steget av metoden så används utfallet från beräkningarna och appliceras vidare på 

hela Sälenfjällens boende. Appliceringen av V2G-teknik på hela Sälenfjällen görs för att undersöka en 

100 procentig integration av elbilar på platsen. Beräkningar görs även för ett fall där laddningsbehovet 

från elbilarna täcks upp med vanlig elbilsladdning istället för V2G. Slutligen så beräknas vilken 

abonnemangstyp på Sälenfjällen som skulle dra mest nytta av V2G-teknik. 

3.3.1 Scenario – V2G hela Sälenfjällen 

Här används procentsatserna för effekttoppsreducering från metodens steg två: ”V2G beräkning”. 

Effekttoppsreducering med hjälp av V2G antas ske i alla boenden på hela Sälenfjällen. För att göra det 

så antogs en fördelning av Sälenfjällens abonnemang, se tabell 3. En känslighetsanalys över antagandet 

görs i slutet av metoden under rubriken ”3.3.6 Känslighetsanalys”.  

 

Tabell 3. Sälenfjällens antagna abonnemangsfördelning.  

Abonnemangsstorlek Fördelning 

19A 45% 

25A 45% 

50A 10% 

 

Procentsatserna för effekttoppsreducering hos respektive abonnemang sammanställdes till en total 

effektsänkning. Se ekvation nedan. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 19𝐴 × 𝑆ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 19𝐴 + 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 25𝐴 × 𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 25𝐴 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 50𝐴 × 𝑆ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 50𝐴 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔      (14) 

Andel anges i delar av en total på ett. Sänkning och total effektsänkning anges i procent.  
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3.3.2 Scenario – Elbilsladdning hela Sälenfjällen 

Nya beräkningar gjordes för vanlig elbilsladdning där ingen möjlighet fanns att ladda ur elbilens 

batteri. Laddningstiden antogs att starta klockan 15:00 på bytesdagar. Teslas vanliga kabel för 

laddning användes i beräkningarna och även effekten antogs till att gå på halva dess kapacitet, en 

laddning på 7Kw (Tesla 2018). Ekvation nedan användes för att beräkna ny effektförbrukning för de 

tre abonnemangsstorlekarna. 

𝑇𝑖𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑁𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔   (15) 

Timvärde, laddningseffekt och ny effektförbrukning anges i kW. 

En total höjning av effektförbrukningen vid användande av elbilsladdning beräknades och 

abonnemangsfördelningen antogs till samma som tidigare (tabell 3). Se ekvation. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 19𝐴 ∗ 𝐻ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 19𝐴 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 25𝐴 ∗ 𝐻ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 25𝐴 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 50𝐴 ∗ 𝐻ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 50𝐴 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔      (16) 

Andel anges i delar av en total på ett. Total effekthöjning anges i procent. 

3.3.3 Energiökning 

Vid V2G-beräkningarna så sågs en energiökning för samtliga tre abonnemang, se ekvation 12. Nedan 

görs en summering av samtliga energiökningar. 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔50𝐴
19𝐴 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉2𝐺    

       (17) 

Energiökning V2G anges i kWh. 

För att ta fram en medelökning över de tre abonnemangen så används formel nedan. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉2𝐺

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔
= 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖    (18) 

Medelökning energi anges i kWh. 
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3.3.4 Visualisering tre scenarion 

Visualisering för tre olika scenarion gjordes med linjediagram under de två mest kritiska dygnen på 

året. Ett nuvarande scenario och två framtidsscenarion som ska simulera en 100 procentig integration 

av elbilar på Sälenfjällen där laddningsbehovet täcks med V2G respektive vanlig elbilsladdning. De 

framräknade procentsatserna för effekttoppsreducering respektive effekttoppshöjning användes och 

multiplicerades med timvärden för hela Sälenfjällen.  

3.3.5 Vart gör V2G mest nytta?  

För att se vilken abonnemangsstorlek som skulle kunna sänka Sälenfjällens totala effekttopp mest med 

hjälp av V2G-teknik så användes den framräknade procentuella effekttoppsreduceringen för respektive 

abonnemang. Procentuella effekttoppreduceringen beräknades med formel 11 och multiplicerades med 

fördelningen för abonnemanget, fördelningen ses i tabell 3. Slutligen multiplicerades det med 

nuvarande effekttopp för att se ett nytt framtida effektuttag.  

3.3.6 Känslighetsanalys  

En känslighetsanalys utformades över antagandet som gjordes under rubrik: ”3.3.1 Scenario – V2G 

hela Sälenfjällen”. När totala effekttoppsreduceringen beräknades för Sälenfjällen så gjordes ett 

antagande gällande mängden av de tre abonnemangsstorlekarna på platsen. I känslighetsanalysen så 

gjordes fem beräkningar med andra abonnemangsfördelningar. Känslighetsanalysen visar hur platsens 

abonnemangsfördelning påverkar den möjliga effekttoppreduceringen på Sälenfjällen med V2G. 

Ekvation (9) används i känslighetsanalysen och de fem olika abonnemangsfördelningarna som 

infogades i ekvationen ses nedan. 

Tabell 4. Känslighetsanalysens fem olika fall där varje fall har annorlunda 

abonnemangsfördelning. 

Fall 19A (45% utgångsläge) 25A (45% utgångsläge) 50A (10% utgångsläge) 

1 20% 70% 10% 

2 70% 20% 10% 

3 40% 40% 20% 

4 47,5% 47,5% 5% 

5 33% 33% 33% 
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4 Resultat 

Studiens resultat är uppdelat i tre olika delar. 

• 4.1 Systemanalysen som gjordes över Sälenfjällen i första steget av metoden visar när platsens 

högsta effekttopp inföll under säsongen 2016/2017.  

• 4.2 Här visas beräkningsmodellens resultat för de tre abonnemangen. Den framräknade 

effektvariationen med V2G och den ursprungliga effektvariationen visualiseras för de tre 

abonnemangen. 

• 4.3 Här görs en summering av de två tidigare resultaten som ger ett generellt resultat över hela 

Sälenfjällens boende. V2G-teknikens potential för Sälenfjällen presenteras. 

4.1 Områdets effektvariation 

I figur 6 så visas ett historiskt perspektiv över Sälenfjällens effektvariation. Det går att utläsa höga 

effektuttag under vinterhalvåret för samtliga säsonger vilket betyder att utmaningen med höga 

effekttoppar inte är unikt för säsongen 2016/2017 som studien fokuserar på. Högsta effekttoppen under 

säsongen 2016/2017 inträffade under trettondagsafton klockan 17:00. Mer exakt den femte januari 

2017. Nedan presenteras Sälenfjällens effektvariation under en tidsperiod på 9år, sammanställt från de 

två fördelningsstationerna/inköpspunkterna: Horrmund och Sälsätern. 

 

Figur 6. Effektvariation för Sälenfjällen under en period på nio år angivet i megawatt. Det röda 

strecket visar en medeleffekt över tiden.  

 

MW 
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4.2 Effektvariation för tre abonnemang – med & utan V2G 

Nedan följer resultat för de tre abonnemangen i form av tre linjediagram och en tabell. Den blå kurvan 

utan V2G är uppmätta värden och den orangea kurvan med V2G är simulerade värden. För samtliga 

diagram nedan så kan man se ett jämnare effektuttag med V2G. De ursprungliga topparna är lägre på 

grund av urladdningen och de låga dalarna är högre på grund av uppladdningen. Se figur 7, 8 och 9 

nedan. 

 

Figur 7. Effektvariation utan respektive med V2G för 19A abonnemanget. 

 

Figur 8. Effektvariation utan respektive med V2G för 25A abonnemanget. 
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Figur 9. Effektvariation utan respektive med V2G för 50A abonnemanget. 

Av figurerna att döma så kan man se att 50A-abonnemanget har klart störst potential för V2G-teknik 

då de ursprungliga effekttopparna utan V2G var mycket höga. Effekttoppsreduceringen för 19A-

abonnemanget var lägst, samma abonnemang hade även en hög energiökning. 19A-abonnemanget 

hade således minst potential för V2G-teknik. Se tabell nedan. 

Tabell 4. Resultat för 19A, 25A och 50A abonnemang. 

Abonnemangstyp 19A 25A 50A 

Effekttoppsreducering (%) 22 33 55 

Effekttoppsreducering (kW) 3 2,3 8,7 

Energiökning (%) 
 

13 23 24 

Energiökning (kWh) 
 

156 93 155 

Hög laddningseffekt (kW)  3,9 2,8 3,9 

Låg laddningseffekt (kW)  2,5 1 2,5 

Hög urladdningseffekt (kW)  3 2,8 9 

Låg urladdningseffekt (kW)  1 0,6 2 

Uppladdningstid     23:00-07:00 

Urladdningstid    15:00-23:00 
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4.3 Elbilar på Sälenfjällen 

Här visas potentialen för användning av V2G-teknik på hela Sälenfjällen. Nedan så antas en 100 

procentig integration av elbilar ske under de två högst belastade dygnen som inträffade under 

vintersäsongen 2016/2017. 

 

4.3.1 Effekttoppreducering & tillhörande känslighetsanalys 

Med en V2G-uppkopplad elbil utanför varje fjällstuga på Sälenfjällen så är en total 

effekttoppsreducering på 30% möjlig, det jämfört mot nuvarande effekttopp. 

  

En känslighetsanalys för antagandet av Sälenfjällens abonnemangsfördelning gjordes, utfallet från 

analysen ses nedan. 

 

Figur 10. Känslighetsanalysens utfall för 5 olika abonnemangsfördelningar. 

I figur 10 kan en variation på tio procentenheter från det lägsta till det högsta värdet ses. Den 

framräknade totala effekttoppsreduceringen var 30%, från analysen så kan en slutsats dras till att 

antagandet gällande abonnemangsfördelningen ger en felmarginal på +-5 procentenheter.  

 

 

 

 



 28 

4.3.2 Effekttoppshöjning elbilsladdning 

Med en elbil utanför varje fjällstuga på Sälenfjällen och användande av vanlig elbilsladdning så skulle 

en effekttoppshöjning på 61% ske, det jämfört med nuvarande effekttopp. Från den tidigare 

känslighetsanalysen (figur 7) så kan vi säga att antagandet över abonnemangsfördelningen ger en 

felmarginal på +-5 procentenheter även här. 

4.3.3 Tre Scenarion 

Nedan syns ett linjediagram som presenterar effektvariationen för tre stycken scenarios på Sälenfjällen. 

Två framtidsscenarion med hundraprocentig integration av elbilar och ett nuvarande. 

 

Figur 12. Effektvariationen för två dygn med scenarion för V2G, elbilsladdning & nuvarande. 

I de båda framtidsscenariona så täcks samma laddningsbehov. De skiljer sig i form av att den blå 

grafen använder sig av V2G teknik och den orangea vanlig elbilsladdning. Elbilarna ansluts till 

hushållen en torsdag klockan 15:00 (bytesdag). 
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4.3.4 Traditionell elbilsladdning eller smart i- och urladdningsteknik 

Vid ett fall där elbilarna integreras till 100% vilket innebär en elbil per hushåll så skulle Sälenfjällens 

elnät behöva klara en belastning på strax under 50MW. Det vid användning av traditionell 

elbilsladdning. Samma 50MW elnät skulle med V2G-teknik kunna ge möjlighet för en expansion av 

boenden från dagslägets 60 000 bäddar. Nedan syns ett stapeldiagram över scenariot. 

 

Figur 13. Stapeldiagram som visar möjliga antal bäddar vid elbilsladdning respektive V2G. 

Med scenariot ovan och en användning av V2G-teknik så skulle Sälenfjällen kunna expandera med 

30 000 bäddar till skillnad från om platsen skulle använda sig av vanlig elbilsladdning. 
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4.3.5 Vart gör smart i- & urladdningsteknik för elbilar mest nytta? 

Vid applicering av V2G-teknik för en endaste abonnemangsstorlek på Sälenfjällen så är det 25A-

abonnemangen som skulle kunna ge högst effekttoppsreducering totalt sett. Effekttoppsreduceringen 

hos 50A-abonnemang är högre individuellt sett men mängden av abonnemangsstorleken på platsen är 

liten. Det ger således en lägre effekttoppsreducering när man kollar på totala effekttoppen för hela 

Sälenfjällen, se figur 14. 

 

Figur 14. Möjlig effekttoppsreducering för Sälenfjällen vid applicering av V2G för en endaste 

abonnemangsstorlek. 25A-abonnemangen har störst potential.  
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5 Diskussion  

I femte avsnittet diskuteras de tidigare presenterade resultaten. Vidare behandlas de antaganden och val 

som har varit nödvändiga vid analys av stugområden och beräkning.  

 

5.1 Områdets effektvariation 

I figur 6 kan man se att tidigare år har årets högsta effekttopp infallit vid nyårsafton. Det beror troligen 

på vädret mellan de olika säsongerna så som temperatur och snömängd. En låg utetemperatur generar 

ett stort effektuttag för uppvärmning av fjällstugorna. Mycket snö kan till motsatsen fungera som 

isolering och således sänka effektuttaget som åtgår till uppvärmning. Luftig ”pudersnö” har samma 

isoleringsförmåga som mineralull och på Sälenfjällen är det inte ovanligt med ett snödjup på över 

metern. Den högsta effekttoppen som inträffat på Sälenfjällen under de 9 framtagna åren är 37MW och 

inföll säsongen 2009/2010. En stor expansion av bostäder har skett sedan toppnoteringen men ingen 

effektökning. Det på grund av en utbyggnad av fjärrvärme som skedde i anslutning till säsongen 

2010/2011. I figur 6 syns en trend i återkommande effekttoppar under vinterhalvåret, den studerade 

säsongen 2016/2017 och dess effektvariation är således ingen tillfällighet 

 

Urval av abonnemangsstorlekar 

Ett stugområde för varje abonnemangsstorlek valdes ut och abonnemanget med 

medelenergiförbrukning för området fick gå vidare. Medelabonnemanget antogs vara 

”typabonnemang” och fick representera varje specifik abonnemangsstorlek. Ett mer exakt 

”typabonnemang” skulle erhållas vid analysering av alla abonnemang för de sju 

abonnemangsstorlekarna på Sälenfjällen. Det skulle dock krävas en väldigt stor hantering av timvärden 

och data och troligen ingen större skillnad i resultat. Antagandet och tillvägagången för att ta fram 

”typabonnemang” känns rimlig och ett tillräckligt säkert beräkningsunderlag för Excelmodellen. 

 

5.2 V2G 

I metodens andra steg byggdes en beräkningsmodell upp i Excel, modellen simulerar en elbil utanför 

ett hushåll på Sälenfjällen. I resultatet syns en stor skillnad i effekttoppar mellan de olika 

abonnemangen. 50A-abonnemanget har flera mycket höga effekttoppar under en låg tidsperiod. En 

trend ses över de större abonnemangsstorlekarna som också verkar ha de största effektvariationerna. 

Den höga abonnemangsstorleken beror således inte på uppvärmning och liknande effektförbrukare 

som ofta är relativt jämna under dygnet. 
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Laddningstider central för V2G 

Från beräkningsmodellen noterades att tiderna för uppladdning och urladdning av elbilen är av stor 

vikt för ett lyckat resultat. En kommunikation måste även ske mellan hushåll, elnät och elbil. Från 

arbetet kan man därför konstatera att kommunikationen är den största utmaningen för att effektivt 

kunna sänka effekttoppar med V2G-teknik. I beräkningsmodellen simulerades att i- och 

urladdningstimmarna sker i följd för respektive laddning. Tidsintervallen för i- och urladdning fick 

således approximeras till den tid som var mest lämplig. Abonnemangen på Sälenfjällen var tacksamma 

för min beräkningsmodell då samtliga abonnemang hade effekttopparna under samma tidsspann. På 

andra platser kanske inte trenden av effektvariation är lika generell. I de fallen så krävs det mer av 

V2G-tekniken som således måste ha en mer omfattande styrning och kommunikation.  

 

Laddningseffekt 

Det finns några faktorer som begränsar hur hög effekt som är möjlig att ladda i och ur elbilens batteri. 

Faktorerna som påverkar är bland annat batteriets kapacitet, huvudsäkringar och elledningarnas 

dimension. Teslas största laddare för hemmabruk kan hantera effekter upp till 16,5kW, en sådan hög 

effekt går dock inte att överföra från batteriet under någon längre tidsperiod. En normal storlek på ett 

elbilsbatteri är cirka 60kWh vilket betyder att redan efter två timmar har elbilens batteri laddats ur till 

under hälften vid en effekt på 16,5kW. Således har elbilen begränsningar vid stora 

effekttoppsreduceringar. Ett fördelaktigt sätt att använda V2G-tekniken vore att applicera tekniken på 

ett helt stugområde. Stugområdet skulle kunna ha flera elbilar uppkopplade som i sin tur samverkar 

och sprider ut energin till de stugor som har de största effektuttaget för stunden.  

 

Energiökning 

Med användning av V2G sker en viss energiökning, det på grund av att i- och urladdningen sker 

genom en likriktare som har en viss verkningsgrad. Likriktaren är nödvändig då elbilens batteri lagrar 

likström och hushållen drivs med växelström. Många tekniska apparater som finns i hushållen 

använder sig av likström och har således inbyggda likriktare. Ett smart och framtida hushåll kanske bör 

bestå av både ett växelströmsnät och ett likströmnät, då skulle vi slippa verkningsgraden som sker vid 

elbilsladdning. Det skulle även underlätta småskalig elproduktion som lämpligen lagras i 

likströmsbatterier. 
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5.3 Elbilar på Sälenfjällen 

I de tre scenariona som presenteras syns de två högst belastade dygnen under säsongen 2016/2017. Två 

scenarion består av V2G respektive elbilsladdning vid en hundraprocentig integration av elbilar. En 

hundraprocentig integration låter mycket och kommer troligen inte ske under de närmsta 20-30åren. 

Den höga integrationsnivån valdes för att simulera ett ”worst case”-scenario.  

Uppladdning av elbilen antas börja under en torsdagseftermiddag (bytesdag). Tidpunkten 

sammanfaller med ursprungliga effekttoppar och en mycket hög effekttopp kan ses i diagrammet. Vid 

elbilsladdningen antogs Teslas laddare gå på halva möjliga effekten. Laddaren var även av typen 

trefasladdare. Kombination av högre laddningseffekter och en viss mängd enfasladdare på Sälenfjällen 

skulle ge en ytterligare högre effekttopp. Resultaten grundar sig i förenklingen att det endast finns tre 

olika abonnemangsstorlekar på Sälenfjällen. I verkligheten så ser det inte ut så. De tre abonnemangen 

bör dock representera verkligheten förhållandevis bra då dem är ”utplockade” med hjälp av dess olika 

effektvariationer (minst, medel, störst). Om endast en abonnemangsstorlek på Sälenfjällen skulle 

använda sig av V2G-teknik i dagsläget så är det 25A-abonnemangen som skulle sänka Sälenfjällens 

totala effekttopp mest. Det beror på den relativt höga effekttoppsreduceringen som var möjlig och 

framförallt den stora mängden av abonnemangsstorleken på platsen. Om det i framtiden skulle byggas 

allt fler fjällstugor med högre säkringsstorlekar så som 50A-abonnemang så skulle vi kunna se en 

större nytta av V2G-teknik i de fjällstugorna. 

Inställningen till elbilar              

Vid undersökningar som gjorts av Energimyndigheten syns tydliga mönster gällande att de personer 

som har hög kunskap kring elbilar också är de som skulle kunna tänka sig en elbil vid nästa bilbyte. 

Undersökningarna visar även att majoriteten av den svenska befolkningen tror att infrastrukturen för 

laddning är sämre än vad den faktiskt är. Mycket tyder på att informationen kring elbilar brister och att 

den kan bli mycket bättre. Av alla 2000 personer som ingick i undersökningen så har ändå 70% en 

positiv inställning till elbilar (Energimyndigheten 2017). Med bättre information kring området och en 

fortsatt teknisk utveckling så tror jag att elbilarna kan bli en större del av Sveriges fordonsflotta i 

framtiden. 

5.4 Framtida arbeten och utveckling 

Examensarbete behandlar V2G-teknik som är en del i smarta elnät. Under arbetet så kom jag fram till att 

vi i dagens hushåll transformerar växelström till likström och vice versa i stora mängder. Det är inte 

särskilt effektivt då en transformator har en viss verkningsgrad. Mycket av dagens hushållsapparater 

drivs med likström inklusive elbilar. Ett intressant framtida arbete vore att undersöka möjligheten till att 

ha dubbla elnät i ett hushåll. Ett med likström och ett med växelström. Det skulle vara mycket lämpligt i 

de fall där man har småskalig elproduktion i hushållet, så som solceller. Om du ska ladda en elbil med el 
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från solen i dagsläget så har vi vanligtvis dubbla verkningsgrader att ta hänsyn till. Från studien så är det 

tydligt att det finns potential i användning av V2G-teknik. Ett tips till Malungs Elnät AB och liknande 

elnätsbolag skulle vara att undersöka hur man kan få tekniken ekonomisk försvarbar både för företaget 

och slutanvändaren. Hur skall man kunna motivera slutanvändaren att vilja koppla in sin elbil för i – och 

urladdning. Det skulle kunna vara att elnätsbolagen bekostar en fulladdning till avfärdsdagen. Det skulle 

kunna kompensera för det extra slitaget som tekniken medför på elbilens batteri. Hur stort slitage som 

V2G-teknik har på ett elbilsbatteri och hur det påverkar livslängden skulle också behövas undersökas 

vidare. 
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6 Slutsatser 

Om en elbil per hushåll skulle befinna sig på Sälenfjällen skulle fortfarande en effekttoppsreducering 

på 30% vara möjlig med hjälp av smart i- och urladdningsteknik. Om laddningsbehovet istället skulle 

täckas upp med traditionell elbilsladdning skulle en effektökning på uppemot 50% erhållas. Den totala 

elförbrukningen utslaget på ett dygn skulle öka med V2G-teknik men det är ingen stor problematik för 

dagens elnät. Höga effektuttag under korta tidsperioder på grund av sammanfallande elanvändning är 

den primära utmaningen. Vid en implementering av V2G på Sälenfjällen är det fjällstugorna med 25A-

abonnemang som skulle kunna sänka Sälenfjällens totala effekttopp mest i dagsläget. För fjällstugor 

med säkringar över 50A är det möjligt att sänka abonnemangens effekttoppar till under hälften med 

hjälp av V2G-teknik och om de fjällstugorna blir allt fler på platsen är det dem som skulle dra mest 

nytta av tekniken i framtiden. Vid en stor integration av elbilar på Sälenfjällen utan att se över en smart 

och kontrollerad teknik för uppladdning kan mycket höga effekttoppar väntas. Om elbilar ändå 

kommer befinna sig på platsen bör man använda sig av smart i- och urladdningsteknik. Tekniken 

skulle bidra med en sänkning av effektuttag istället för en höjning. Det skulle möjliggöra ytterligare 

expansion av bostäder på Sälenfjällen utan en förstärkning av elnätet på platsen. 
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