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ANALYSER MED HJÄLP AV MODELLERING

SIMULERINGSMODELL ÖVER ELNÄTET (400 V)

Syntetiskt elnät
Populationstäthet
Bostadstyp
Hushållsprofiler

Klarar dagens nät 
elbilsladdning?
• Termiska problem i kablar 

och transformatorers?
• Spänningsfall?

Vad gör vi åt det?
• Förstärka elnätet
• Stationära batterier
• Lokal laststyrning
• V2G

OM NEJ

Kostnadsoptimerande elsystem modell

Investerings & Dispatch modell

Input
Kostnader
Tekniker
Väderdata
Elbehov
Körmönster
CO2 begränsningar

Output
Total kostnad
Laddprofiler
Investeringar i tekniker
Marginal kostnad för el

https://research.chalmers.se/person/taljegar



Vilken typ av el laddas elbilarna med? 

Elsystem modell över norra Europa 
Smart/V2G 30% av flottan deltar

Direkt/dum laddning Smart & V2G laddning
Smart laddning/V2G ger en
• Snabbare utfasning av fossilt 

2030/2040
• Större andel sol/vind år 2050
• Lägre system kostnad 

(sektorskopplingar)



SMART LADDNING – STOR POTENTIAL



Klarar lågspänningsnätet elbilsladdning?

”Dumladdning” ”Smartladdning”

• ”Dum” laddning ger mest problem vintertid och kvällstid
• ”Smart” laddning (utifrån låga elpriser) ger främst problem dagar då det blåser 

mycket och många laddar samtidigt. 

Taljegard et al (2022) Temporal analysis of power system violations linked to electric vehicle charging from 
low-voltage grids in Sweden



”Smartladdning”

• ”Dum” laddning ger mest problem vintertid och kvällstid
• ”Smart” laddning (utifrån låga elpriser) ger främst problem dagar då det blåser 

mycket och många laddar samtidigt

Klarar lågspänningsnätet elbilsladdning?



”Smartladdning”
”Smartladdning” 
med en max laddeffekt begränsning

Optimalt med en kombination av att ladda utifrån låga elpriser och en lokal 
effekttariff

Klarar lågspänningsnätet elbilsladdning?



Hur villiga är elbilsägare att ladda smart? 

Från ett forskningsprojekt där vi loggar privata elbilars ladd-och körmönster. Även en enkätstudie.

85% villiga att ladda med lägre effekt för 
att hjälpa elsystemet

65% rörligt/timpris på el
Ca 30% delvis ändrat strategi med de höga elpriserna

Lägsta acceptabla batterinivån vid V2G



SMART LADDNING 
– MINDRE POTENTIAL FÖR LASTBILAR

Heinisch, Verena, et al. Smart electric vehicle charging strategies for sectoral coupling in a city 
energy system. Applied Energy, 2021, 288: 116640.

Liten skillnad för bussar

Laddprofiler för bilar och bussar

Stor skillnad för personbilar

Resultat från modellering

Analys av busslinjer



Vind/SolelDELA EFFEKT 
och LADDNING

Elnätet

Energi
-lager

Dela på effekt och laddinfrastruktur lokalt 

Illustration framtagen av Chalmers och övriga deltagarna i Dreemer-projektet 

• Depåer – nattetid
• Alternativ laddning dagtid 

(avlägset stopp)
• Samordning mellan aktörer!



VILKA
• Tyngsta lastbilarna
• Sjöfarten
• Flyget
(Alt bio/E-bränslen)

Lundblad et al (2022) Centralized and decentralized electrolysis-based hydrogen supply systems for road 
transportation–A modeling study of current and future costs. International Journal of Hydrogen Energy, 2022.

VÄTGAS – VAR OCH HUR? 

Utan nätanslutning MED nätanslutning

Storskaligt lager



VÄTGAS – VAR OCH NÄR? VILKA
• Tyngsta lastbilarna
• Sjöfarten
• Flyget
(Alt bio/E-bränslen)

Lundblad et al (2022) Centralized and decentralized electrolysis-based hydrogen supply systems for road 
transportation–A modeling study of current and future costs. International Journal of Hydrogen Energy, 2022.

H2 produceras billigast
• På tankstation
• ”On-demand”

Utan nätanslutning MED nätanslutning Storskaligt lager
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