
Lika bra med CELLER-i

Elbilar kräver ”baskraft”. 
• Vi har tidigare konstaterat att Sverige exporterar 10% av elen.

• Men nu skall vi ju fasa ut kärnkraften och samtidigt köra på el.

• Solel och vindkraft kan inte ersätta enligt många ”tänkare”.

• Man brukar använda begreppet ”bas-krafts-brist”

• Baskraft brukar likställas med kärnkraft 
– Kärnkraft som ”tuffar och går” 24/7/52.

Egentligen gäller frågan max-effekt-behov.
– Effektvariationen kan ni kolla upp i veckans nr:24.

– SERO har en 2040-vision där kärnkraften är borta … trots fler TWh/år 



Finns det inget att göra när det blir 
vindstilla en kall februaridag?

Några lösningar som brukar nämnas för att kapa 
effekttoppar (Peak Shave):
• Köp el från andra länder vissa timmar.

• Installera gaskraftverk (biogas)

• Lagra överskott från vindkraft som vätgas

Och tack vare utvecklingen på batterisidan:
• Installera stationära batterier i nätet 

• Återföra el från elbilar till elnätet.

(”Vehicle to Grid” eller ”V2G”)



Har det någon ….Effekt?

Potential för uppkopplade batterier 
• Northvolt siktar på att producera 32 GWh batterier/år.
• Uppskattas räcka till 500 000 bilar/år

Vad händer om 1 års Northvolt-produktion i stället 
används stationärt för ”peak-shave” vid höglasttimmar?

Jämförelse mot Fennovoima. (Kärnkraftverk i Pyhäjoki som förväntas ge 1.2 GW.)

• 32 GWh batterier som ger 1.2 GWh per timme under 4-8 höglasttimmar
= max 30% nyttjande av ett års produktion.

• Ett batteripris på 1000 SEK/kWh: => Cell-kostnad:Totti = 32 MDR (SEK)
– (Klarar man sig med 50% av 32 GW blir kostnaden cirka 16 MDR).
– (Satsningen i Pyhäjoki är beräknad till 70 MDR)
– (Ny vindkraft är hälften så dyr jmf. ny kärnkraft per producerad kWh)



Har det någon ….Effekt?

Och …..egentligen behöver vi inte ens
köpa stationära batterier (för 16 MDR SEK)

Om 10% av rikets bilar var uppkopplade elbilar:

• Och varje bil kunde mata 10 kW effekt till nätet 

– (leverans via 3-fas 16 A)

• Får vi 5 GW i peak-shave
– En valfri kall februaridag. 



En medveten omställning från 2020 
och fram till 2030.

Planera för att det inte bär sig att renovera rostiga 
kärnkraftverk i framtiden: 
• Styr upp… Alla nya elbilar skall kunna överföra el 

till nätet. (för att få full miljöbilspremie)

– Och om man söker ”laddpeng” för att installera 
laddbox, skall det vara en fjärrstyrd sådan.

• Utveckla affärsmodeller:
– (typ: bilen uppkopplad 10 dagar/år ger 50% rabatt på 

energin under året).

Elbilsutvecklingen har potential att faktiskt 
påskynda avvecklingen av kärnkraften.
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• Car pooling är kanske inte 2030 …

• … men Power Pooling!

• Bilägaren = vår nya miljöhjälte!

5 GW5 GW om 10% står stilla
=>  februari blir april


