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Sammanfattning 
2015 kommer Skid-VM att hållas i Falun. TV-bolagen kräver redundant kraft som standard 
för denna typ av arrangemang. Detta sköts normalt med dieselgeneratorer och eventuellt 
UPS:er. För att utreda detaljerna kring, och möjligheterna med, att ersätta några eller alla 
dieselgeneratorer med elkraft från elfordon, har en förstudie gjorts. Förstudien skall 
besvara en rad frågeställningar som togs upp vid ett förmöte i maj 2011. 
 
Slutsatsen är att det finns tre olika sätt att lösa behovet av avbrottsfri kraft med elfordon. 
Dessa möjligheter är personbilar med låg effekt ut, personbilar med hög effekt ut och 
tunga fordon med hög effekt ut. Det finns för- och nackdelar med samtliga, men alla 
kostar betydligt mer än en konventionell lösning. Därför måste, om detta ska bli verklighet, 
samarbete sökas med parter som ser ett stort PR-värde i en realisering av ett smart elnät 
med elfordon vid Lugnet. 
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1 Inledning 
Skid-VM ska 2015 hållas i Falun. För att försäkra sig om störningsfria tv-sändningar kräver 
European Broadcasting Union, EBU, avbrottsfri kraft till sitt International Brodcasting 
Centre, IBC. Detta sköts ofta med dieselgeneratorer, men eftersom Beyond SkiingTM vill 
hålla en hög miljöprofil och visa framfötterna utreds i denna rapport möjligheterna till att 
leverera denna reservkraft med hjälp av elfordon som ansluts till nätet för att kunna 
användas som back-up vid behov.  
 
Samma elfordon som utgör reservkraft för TV-sändningarna skall lämpligen ingå i den 
logistiska lösningen för arrangemanget. 
 
Placering av IBC är tänkt där det idag är utomhusbandyarena. Det har antagits att SVT 
kommer att kunna vara aktuell host broadcasting och diskussioner har gjorts med Adde 
Granberg vid SVT som lokal projektledare. Blir de utvalda som host broadcasting antas de 
kontraktera NCP produktionsbolaget som gör sändningarna. NCP kommer i sin tur att ta 
in underleverantör för att köpa in teknik (ej klart vilken det blir). Inklusive SVT kommer 
uppskattningsvis 10 produktionsbolag som gör egen produktion. 

 Mål 1.1

Förstudien skall besvara nedanstående frågeställningar: 
 

 Vilka krav ställs egentligen på den redundanta kraften, dvs vilken effekt och under 
hur lång tid krävs? 
 

 Vilka kostnadsramar är rimliga för en innovativ lösning för den redundanta 
kraften? 
 

 Givet de faktiska och kvantifierade kraven: Hur stor del av dessa kan och bör man 
sikta på att tillfredsställa med energilagring samt hur stor del bör lämnas till 
konventionell teknik? Detta leder till ett grovt förslag på fördelning av stationärt 
och mobilt energilager samt konventionell teknik. 
 

 Vilka aktörer kan/bör delta i en lösning av uppgiften att leverera den avbrottsfria 
kraften? Hur intressant är det för regionen att göra något? Vad kan det betyda? 
SME? Vilka indirekta värden finns för företagande i regionen? Ser Lugnet/Falu 
kommun/regionen värdet av att visa upp ny teknik?  
 

 Vilken roll kan akademin spela? Vilka forskningsmöjligheter öppnas? 
 

 Hur kopplas ett projekt om avbrottsfri kraft vid skid-VM 2015 ihop med andra 
pågående projekt och projektförslag i regionen? 
 

 Vem kan tänkas vara huvudman för ett projekt som detta? 
 

 Metod 1.2

Förstudien har utförts genom telefon och intervjuer med experter på området från 
kraftbolag, tillverkare av laddningslösningar fordonstillverkare m.fl. 



 

2 Krav På redundant kraft 

 Andra TV-sända mästerskap 2.1

2.1.1. Alpina VM i Åre 2007 

Behovet täcktes i Åre med dubbla dieselgeneratorer som gick dygnet runt under hela VM. 
Dubbel kapacitet ifall någon av dem skulle stanna. Huvudbehovet täcktes av de två 
generatorerna på 1000 kVA styck. [1] 

2.1.2. Skidskytte VM i Östersund 2008 

Total installerad effekt var 300 kVA bestående av två UPS:er (200 resp 100 kVA) och ett 
dieseldrivet elverk på 300 kVA. Kostnaden för dessa var ca 200 kSEK för UPS:erna och 
100 kSEK för elverket, detta för hyra i 12 dagar. UPS:erna skulle klara sin märkeffekt i 10 
minuter, sedan skulle dieseln ta över. [2] 
 
Total önskad kapacitet uppgick till 500 kVA, men förbrukningen översteg aldrig 200 kVA. 
Från början ville SVT även att kraften skulle garanteras med dubbla generatorer. Detta 
förhandlades dock bort med hänvisning till en UPS-lösning i VM i Antholz 2007. Inga 
konkreta krav ställdes på hur länge kraften skulle kunna levereras från back-up lösningen, 
även detta är alltså öppet för förhandling. [2] Detta verifierades med EBU som mycket 
riktigt inte har någon standard som beskriver hur avbrottsfri kraft skall säkras. [3]  
 
Totalt var 7 bolag på plats med en total förbrukning på ca 30 MWh under två veckor. I 
snitt förbrukade bussarna tillsammans ca 100 kVA . Medeltemperaturen i Östersund under 
VM 2008 var -2,4 ºC [4]. Medel temperaturen i Borlänge under februari har de senaste tio 
åren varit  
-4,2 ºC [5]. Temperaturen spelar dock mindre roll, eftersom korrelationen till 
effektbehovet är låg, trots att bussarna är eluppvärmda. Detta på grund av spillvärme från 
all elektronik i bussarna. 

2.1.3. Skid VM i Holmenkollen 2011 

Amerikanska Active Power levererade den redundanta kraften till Skid-VM i 
Holmenkollen 2011. Deras leverans bestod av en container rymmande en 400 kW 
generator. [6] 

 Lugnet 2015 2.2

Till Skid-VM i Falun 2015 beräknas drygt 10 bolag komma och producera TV-sändningar. 
Det är 50% fler än i Östersund. För att vara på den säkra sidan antar vi att effektbehovet 
för IBC i Falun är 100% större än det var i Östersund. Det ger alltså ett totalt behov på 
400 kVA.  
 
Lägger man sedan till både hängslen och livrem kan effektbehovet öka upp till 600-800 
kVA. Högre förbrukning för IBC än så bedöms som mycket osannolikt. Denna 
uppskattning är i grunden baserad på teknik som 2015 kommer att vara minst 7 år gammal, 
men det finns enligt produktionsbolaget ingen anledning att tro att effektbehovet per buss 
skulle ändras nämnvärt över denna tid. 

3 Alternativ för V2G-lösning 
Efter djupdykning och intervjuer med diverse experter, forskare, tillverkare och 
leverantörer utkristalliserar sig tre möjliga alternativ för att leverera reservkraft med 
”vehicle to grid”, V2G, till VM. Dessa presenteras nedan tillsammans med grova 
kostnadsuppskattningar. 



 

 Några personbilar med hög effekt ut 3.1

De elbilar som finns på den svenska marknaden idag har en maxeffekt på ca 50 kW. Alltså 
är batterierna anpassade för att kunna leverera så hög effekt. Det är också så att de flesta 
har en snabbladdningsanslutning som möjliggör laddning av bilen med ungefär samma 
effekt. Denna anslutning kan teoretiskt användas för att ladda ur batteriet. Exempelvis 
Citroën C-Zero kan laddas genom CHAdeMO-uttaget med 125A, 330V likström [7], se 
bild. Johan Peeters, chef för Epyon som sedan några månader ägs av ABB, säger att 
CHAdeMO har blivit de-facto-standard eftersom de installerade volymerna av 
laddningsstationerna runt om i Europa är så stora.  
 

 
 
Det ger drygt 40 kW in. Även om CHAdeMO-uttaget teoretiskt skulle kunna leverera 50 
kW ut är incitamentet för biltillverkarna svagt för att utveckla och erbjuda sådan teknik. 
Detta eftersom privatpersoner eller företag som skulle använda sig av den kapaciteten för 
att sälja reglerkraft eller reservkraft till nätägare skulle behöva dyra extrainstallationer för 
detta, medan det för att leverera upp till 4 kW (230V/16A) inte behövs några större 
ombyggnationer. Dessutom kostar CHAdeMO-laddare mycket, i storleksordningen 400 
kSEK/st. [8] 
 
Ett alternativ för snabb i- och urladdning kan vara 3-fas med anslutning enligt IEC 62196-
2. Detta skulle kunna ge 44 kW ut till en anslutningskostnad på ca 2 k€ per parkeringsplats 
[8]. Det inkluderar alltså endast extern laddningsutrustning och säger inget om fordonet.  
 
En kostnadsuppskattning för laddningsstation för personfordon á 44kW, av vilka det alltså 
för 600 kVA behövs 14 st, är alltså 2 k€/st. Dvs ca 260 kSEK. Till detta kommer förstås 
arbete för installationen på plats, som dock finns kvar efter VM. En nackdel med denna 
lösning är att dessa höga effekter per fordon inte kommer, kanske någonsin, att vara 
standard och att det därför kan vara svårt att få med sig fordonstillverkare på spåret. 
 
Med ett litet antal fordon och hög ut-effekt skulle batterierna vid ett avbrott i ordinarie 
matning fort laddas ur. Mer än 10 minuter kan man inte förvänta sig att V2G-lösningen 
ovan skulle kunna leverera 600 kW. Det innebär ungefär samma kapacitet som en UPS 
som kostar ca 400 kSEK att hyra. I detta fall måste alltså även dieselgeneratorer hyras in 
som back-up för tiden efter batterierna laddats ur. 
 
En spännande lösning kunde dock vara att erbjuda åskådare att få betalt för att parkera 
elfordon med V2G-kapacitet och hög uteffekt i samband med VM. Utgående från en 



 

alternativkostnad på 400 kSEK, med 100 kSEK för installation och 260 kSEK för 
laddningsplatserna skulle de 14 fordonen kunna betalas ca 10 kr/h för att upplåta sitt 
fordon. Det är alltså om ett enda mästerskap ska bära kostnaden. Slår man ut det över 
kommande mästerskap skulle man, teoretiskt, kunna erbjuda en högre 
parkeringsersättning. I sammanhanget kan nämnas att det i dagsläget kostar ca 100 kSEK 
att bygga om en Toyota Prius till laddhybrid. Hur mycket extra det skulle kosta att få den 
med V2G-kapacitet är oklart. 

 Många personbilar med låg effekt ut 3.2

Det finns starka indikationer på att V2G för personbilar endast kommer att erbjudas till 
låga effekter (Mitsubishi MiEV 1,5 kW [9], Inverger 4 kW [10] och Nissan Leaf 6 kW [11]). 
Därför skulle ett alternativ kunna vara personbilar med lägre effekt, t.ex. 4 kW. Det skulle 
då krävas ca 150 enheter. Idag finns dock endast uttag för bilvärmare, som kan konverteras 
till laddplatser, för ett 20-tal parkeringsplatser vid Lugnet, med osäker kapacitet. Det skulle 
alltså röra sig om nybyggnation av ca 100 laddstationer, varav 50 enkla och 50 dubbla, en 
kostnad för endast laddstolpar och tillhörande apparatur på ca 2 MSEK [12]. Till det 
kommer anslutning, grävning samt förstås fordonen. Fördelen är dock att detta är teknik 
som är kommersialiserbar och redan finns på prov i USA och i Horsens i Danmark [13]. 
Kanske kan besökare erbjudas ersättning eller VIP-biljetter för att upplåta sitt V2G-
kompatibla fordon. 
 
Denna lösning skulle ha ett värde före och efter mästerskapen till skillnad från lösningen 
med få bilar och hög effekt. Dessutom är detta något som är på gång hos många tillverkare 
och teknik som utvecklas kommer att kunna konkurrera om V2G-marknadsandelar 
världen över. Vid ett avbrott skulle en bilpark på 150 enheter á 4 kW kunna leverera 600 
kW i flera timmar, vilket bör vara nog för att förhandla bort krav på ytterligare back-up. 
Bilden nedan ger en överblick av området och var de ca 150 elbilarna skulle kunna stå. 
 

 
 
Vattenfalls experter tror på V2G för personbilar, men att utvecklingen kommer att drivas 
av stora fordonsägare, såsom Hetrz och Avis, samt att kommersialisering ligger 10 år fram 
i tiden. Detta främst på grund av det förmodade ökade kraven på batterierna. [14] 
 
Även Nick Ford, senior konsult för Frost & Sullivan i fordonsbranschen, Ingo 



 

Diefenbach, chef för E-Mobility Standardisation, Petr Dolejsi, ansvarig för hållbara 
transporter på europeiska fordonstillverkares samarbetsorganisation ACEA, och Claude 
Ricaud, ordförande för Orgalime arbetsgrupp för elfordon stämmer alla in i att V2G är en 
viktig komponent för att kunna införa stora andelar förnybar energi i elnätet, men att det 
ligger långt fram i tiden. Efter påtryckning kunde de enas om en trolig 
marknadsintroduktion runt 2020. Petr tryckte på att fordonet är till för att transportera 
människor, inte stötta elnätet. Samtliga ovan, med stöd av Senan McGrath, teknisk chef för 
den irländska nätoperatören ESB, menade även på att 80-90% av de positiva effekterna av 
elfordon i elnätet uppnås genom att styra laddning. De menar alltså att de relativa 
kostnaderna, och riskerna, för att uppnå de sista 10-20% genom att fordonet kan leverera 
kraft till nätet är mycket höga. 
 
Ett problem för denna lösning är dessutom hur man ska kunna garantera att det stora 
antalet fordon verkligen alla kommer att leverera kraft vid behov. Det finns t.ex. ännu inga 
standarder som reglerar kommunikation för V2G. Det stora antalet fordon kräver förstås 
att det är åskådare och privatpersoner som står för det flertalet fordon, med allt vad det 
kan innebära i variation på tekniska lösningar. 
 
En fördel är dock att denna lösning skulle innebära stora möjligheter att testa V2G på det 
sätt som så många har visioner om. Dvs att anpassa laddningen till t.ex. 
vindkraftproduktionen, belastning på nätet och frekvensreglering. Det skulle göra Lugnet 
och Falun till ett av de första ställen i Sverige där detta kan testas i större skala i 
verkligheten. Det i sin tur skulle innebära intressanta möjligheter för både kraftbolag, 
teknikleverantörer och forskningen. 

 Några tunga fordon med mycket hög effekt ut 3.3

Hybricon i Umeå har byggt om en hybridbuss som de snabbladdar med 100 kW, 400 V 
DC. Bussen har en batterikapacitet på 100 kWh. Det finns en ambition att ladda med 250 
kW inom kort [15]. Dock ligger kostnaderna för Hybricons ombyggnationer högt, ca 1 
MSEK per fordon, och en sådan lösning förutsätter kostnadsdelning med ordinarie 
busstrafik före och/eller efter VM, t.ex. genom Dalatrafik. Även i Göteborg testas inom 
kort liknande teknik [16]. Inget av initiativen inkluderar dock V2G. Dessutom förutsätter 
en lösning med ett fåtal bussar ytterligare någon back-up lösning, t.ex. dieselverk i 14 dagar 
för ca 200 kSEK. 
 
Denna lösning innebär alltså höga kostnader som dock kan motiveras med användning av 
fordonen före och efter VM. För att klara effektbehovet skulle 2-3 fordon behöva stå på 
laddning hela tiden. Det innebär att man för att kunna använda fordonen under dagtid 
skulle behöva minst lika många fordon till. Det innebär en stor satsning för eventuell 
kollektivtrafikoperatör. Före och efter VM skulle dock dessa fordon kunna delas med 
andra orter i regionen. Det skulle i sin tur dock innebära ytterligare kostnader i form av 
laddningsstationer. 
 
I sammanhanget kan nämnas att Dalatrafik skall upphandla nya busskontrakt under 2014. 
Det innebär en möjlighet att förbättra både ekonomin för bussoperatören, miljön i centrala 
stadsmiljöer och ljudnivån ombord på bussarna för resenärerna. Detta är särskilt aktuellt i 
Falun eftersom man i stadskärnan redan idag har höga nivåer av kväveoxider och buller 
[17]. Minskade bullernivåer kan också öppna för att få använda tunga fordon på tider då de 
idag är förbjudna i vissa stadskärnor. Dessa effekter skulle också tydligt kunna upplevas av 
besökare och ge Falun en bild likande de sedan 1947 fossilbränslefria Zermatt i Schweiz. 
[18]  
 
Alternativa tunga hybridfordon skulle kunna vara sopbilar. Scania utvecklar för närvarande 
sådana hybrislösningar tillsammans med Nilar i Gävle. Eftersom lastbilar kan byggas för 
att klara en högre motorlast stillastående, utan överhettning, skulle det kunna innebära att 
man inte behöver någon ytterligare back-up lösning. Man kan istället använda lastbilens 



 

dieselmotor för att driva generatorn, efter att batterierna tagit slut. 
 
Eftersom tunga fordon används på ett annat sätt (mera) än personbilar innebär denna 
lösning dock betydligt mindre möjligheter för forskning och utveckling inom V2G, t.ex. 
utbudsstyrd laddning, frekvensreglering  m.m. 

4 Kostnadsramar 

 Alternativkostnad 4.1

Att hyra 300 kVA kapacitet i form av dieselelverk kostade i Östersund ca 100 kSEK. 
UPS:erna vid samma arrangemang kostade ca 200 kSEK. Till detta kommer arbete, ca 85 
kSEK. Givet dubbel kapacitet i Falun ger det alltså ca 770 kSEK för en liknande lösning. 
 
Om man istället väljer samma lösning som i Åre, dvs redundans i form av dubbel kapacitet 
med dieselgeneratorer kostar hyran av dessa ca 200 kSEK. Till detta kommer förstås 
bränsle som uppskattas till ca 25 m3 á 11 kSEK, dieselpriset 2015 är mycket svårt att 
uppskatta, dvs ca 300 kSEK. Med en något lägre arbetskostnad än i UPS-fallet ger en 
sådan lösning en grov uppskattning på ca 650 kSEK. 

 Finansiering 4.2

Beroende på upplägg finns det många olika möjligheter att söka stöd till finansiering för en 
implementering av en V2G-lösning på Lugnet. Möjligheterna nedan är endast ett axplock 
inte uttömmande. Till de två nedanstående kan läggas det strukturfondsprogram som 
förmodas starta 2014, men detta kan vara för sent då en teknisk lösning helst bör provas 
redan vid för-VM 2014. 

4.2.1. TEN-T 

EU-medel kan sökas direkt via ett program som heter Trans-European Transport 
Network. Det rör sig om medel för infrastruktur, dvs t.ex. laddningsstationer, men inte 
t.ex. fordon. Chanserna att få finansiering via TEN-T ökar rejält om projektet innebär ett 
samarbete mellan olika EU-länder. Endast projekt av storleksordningen 50 MSEK är 
aktuella. Motfinansiering på 50% krävs. 

4.2.2. Demonstrationsprogram för Elfordon 

Energimyndigheten har fram till 2012-02-01 en utlysning inriktad mot demonstration, 
forskning och utvärdering av elfordon och infrastruktur för dessa. Elfordon karaktäriseras 
här som ”fordon som kan laddas från det fasta elnätet för framdrift”. 

5 Hur stor del av kraften? 
Eftersom Lugnet sällan arrangerar evenemang i samma storleksordning som Skid-VM kan 
det vara onödigt att investera stora belopp i fasta installationer som bara används under två 
veckor. Om vi antar att andra TV-sända arrangemang, t.ex. världscup i skidor, har halva 
behovet av avbrottsfri kraft som VM kan det vara intressant att titta på en lösning med en 
del UPS och en del elfordon. Detta måste då backas upp med dieselgeneratorer.  
 
Nackdelen med en sådan lösning är förstås ett möjligt reducerat PR-värde. Men om man 
kan installera en sådan lösning redan till för-VM 2014 och visa att de funkar samt med 
verkliga förbrukningsdata från det evenemanget kan troligen de orimligt höga effektkraven 
på den avbrottsfria kraften till VM 2015 förhandlas bort. 
 
Med en sådan strategi halveras alltså behovet av fordon i de olika lösningarna. Dvs 7 
personbilar med hög uteffekt, 75 med låg eller 4 tunga fordon (varav två står på laddning 
under VM). Till detta kommer UPS och dieselgenerator till en kostnad på ca 300-400 
kSEK. 



 

6 Aktörer i regionen 

 Aktuella aktörer 6.1

Ctek producerar batteriladdare i Vikmanshyttan som redan idag används i många bilar. De 
studerar nu laddning av Li-batterier och skulle kunna både leverera laddare till 
ombyggnationer eller t.o.m. utveckla produkter som kan levereras som standard i 
nyproducerade bilar. 
 
Nilar utvecklar batterier i Gävle. De skulle kunna leverera batterier till en ombyggnation av 
laddhybrider, bilar eller bussar. De skulle också kunna vara delaktiga i forskning på en 
etablerad installation. I dagsläget har de ett samarbete med Scania CV AB om utveckling av 
batterier för hybridlastbilar. En tänkt applikation sopbilar. 
 
STRI i Ludvika har mycket erfarenhet av provning av elkraftsystem och komponenter och 
skulle kunna vara en viktigt partner, både i en implementering och i fortsatt 
forskning/utveckling av ett smart elnät kring Lugnet. 
 
Dalatrafik skulle kunna vara en viktig partner i det fall man väljer en lösning med 
hybridbussar med utökad batterikapacitet. De skulle då kunna låta bussarna gå i drift före 
och efter mästerskapen och därmed både visa upp systemet, men även dela kostnaderna 
för en installation. Lugnet är dessutom en start- och slutpunkt för flera av Dalatrafiks 
linjer, vilket passar väl med tilltänkt placering för en snabbladdstation. De upphandlar 
dessutom nya busskontrakt under 2014. 
 
Falu Energi och Vatten, FEV, har visat framfötterna genom att köpa in en rad elbilar till 
sin egen verksamhet och lånar även ut några bilar till kommunen. De har ett intresse i att 
vara med i utvecklingen av V2G för elfordon och ser vinster i att kunna spara stora 
summor i nätutbyggnad genom en implementering av smarta elnät. Tillsammans med 
andra nätbolag i Dalarna är de även en av de första aktörerna som började erbjuda 
konsumenter betalning för egenproducerad el. 
 
FEV sköter även sophämtningen i kommunen, vilket är intressant i fallet med en lösning 
med tunga fordon, t.ex. sopbilar från Scania med batterier från Nilar. 
 
High Voltage Valley i Ludvikaregionen samordnar verksamhet och utvecklingsaktiviteter 
för elkraftsföretagen i regionen, och skulle kunna engagera fler företag med 
speciallösningar. 
 
Borlänge Energi sköter precis som FEV sophämtningen och äger det lokala elnätet i sin 
kommun. De skulle kunna vara en intressant partner också, eftersom VM kommer att 
beröra ett stort område runtomkring Falun för boende och logistik. 

 Betydelse för regionen 6.2

Det finns flera projekt för smarta elnät i Sverige, t.ex. Djurgårdsstaden och Smartgrid 
Gotland. Inget storskaligt V2G projekt finns dock i Sverige för närvarande, det finns alltså 
möjlighet att vara först. En lösning med bussar eller andra tunga fordon kan locka 
makthavare från hela världen som vill använda statens fordonsflotta att förbättra 
tillförlitligheten i strömförsörjningen i sina nät. 
 
En lösning med personbilar skulle sannolikt vara av än större PR-värde. Detta eftersom 
V2G av många ses som en förutsättning för att nå önskade nivåer för elbilspenetration och 
andel förnybar el i produktionsmixen världen över.  
 
Många talar om möjligheterna med V2G, men det finns väldigt få verkliga projekt. Testet i 
Danmark är i betydligt mindre skala, och inte alls lika visuellt och koncentrerat som detta 



 

skulle vara. Möjligheterna att få rejält utrymme i media i hela västvärlden är förstås också 
goda med tanke på den intima kopplingen till TV-sändningarna. 

7 Akademins fortsatta roll 
Högskolan Dalarna skulle kunna fylla en viktig roll i implementeringen av en lösning. Dels 
genom forskning på incitament för bilägare att köpa elbil med, eller bygga om till V2G-
kapacitet. Även forskning kring smarta elnät med ett konkret exempel i Lugnet skulle 
innebära stora möjligheter. 
 
Vidare skulle FEVs vindkraftverk i närheten kunna inkluderas och visualiseras i samband 
med V2G-lösningen, så att laddning kan styras utifrån hur mycket det blåser. Även här 
skulle Högskolan kunna fylla en roll genom doktorandprojekt och annan forskning.  

8 Relaterade pågående projekt 
Nedanstående projekt och initiativ är av intresse ifall man vill gå vidare med Avbrottsfri 
kraft VM 2015: 
 
Green Route 50/80 som en del av ett initiativ av STRI och Power Circle att göra en 
testslinga för elbilar Stockhol-Ludvika-Falun-Gävle-Stockholm. 
 
VB Energi tittar tillsammans med ABB på möjligheterna för att söka stöd hos 
energimyndigheten för en förstudie av konsekvenserna med energilager i elnätet. 
 
Test av ombyggda elhybridbussar med snabbladdning i Umeå och Göteborg. Hybricon är 
företaget som byggt om bussarna. 
 
Falu Energi och Vatten har redan idag en elbilssatsning och försöker aktivt agera för ett 
ökat användande av elbilar. 
 
Djurgårdsstaden i Stockholm är en ny stadsdel som är tänkt att vara fri från 
koldioxidutsläpp 2020 där ABB och Fortum är med och ska utveckla smarta-elnät-
lösningar för stadsdelen. I dagsläget finns dock inga planer på V2G. [19] 
 
Smart Grid Gotland är motsvarande projekt på gotland. Här är fokus dock på integration 
av stora mängder förnybar energi, vindkraft. 

9 Huvudman för genomförande 
Falu Energi och Vatten är den mest lämpliga att implementera en V2G-lösning på Lugnet. 
De äger nätet, vet vad som krävs ur ett kraftperspektiv, drar direkt nytta av lärdomarna 
kring V2G, har redan idag en flotta elfordon och äger dessutom förnybara energikällor 
som tillsammans med Lugnet kan utgöra ett smart elnät med alla de funktioner som 
lovordas från forskarhåll. 
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