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Forskning och
innovationsprogrammet
SamspEl omfattar totalt 283
miljoner kronor under åren
2016-2023. Programmet
samlar Energimyndighetens
insatser inom
elsystemområdet.

SamspEL och
Energimyndigheten

Elkvalitet och
omställningen av
elsystemet

Viktiga
forskningsutmaningar
och frågeställningar

Om SamspEL

Översikt SamspEl

Forsknings- och innovationsprogram för merparten av
Energimyndighetens satsningar inom elnätsområdet
• Tidsperiod: 2016-05-01 till 2023-12-31 (uppföljning vår/sommar
2018, samt förlängning, utvärdering vår/sommar 2020.)
• Budget: 283 miljoner
• Återkommande utlysningar: minst en utlysning/år: både breda och
riktade utlysningar.
• Internationellt deltagande: IEA ISGAN, ERA-Net SES, bilateral
utlysning SE/Indien.
• Strategiskt råd: med externa representanter samt representant från
Energimyndigheten.
• Expertgrupper: för bedömning inom utlysningar.
• Stödprojekt: Drivs av Power Circle på uppdrag av
Energimyndigheten

Programmets har tre formella
inriktningar samt tre forskningsområden
som är vägledande för innehållet i
programmet.
De tre forskningsområdena är ett sätt
att beskriva innehållet i inriktningarna
och varje forskningsområde motsvarar i
stor utsträckning en inriktning. Figuren
nedan beskriver hur de respektive
forskningsområdena korresponderar
med respektive inriktning.

Pågående
Utlysningar

Om SamspEL
- Utlysningar

2016
• Bred över
programmets FoIområden
• Lokal energilagring i
elsystemet
• Internationellt, ERANet Smart Grids+

2017
• Lokala
energisamhällen i ett
helt förnybart elsystem
• Internationellt, ERANet Smart Grids+
• Bred över
programmets FoIområden +
energimarknadsdesign

2018
• Internationellt, ERANet Smart Energy
Systems, REGSYS
utlysning
• Bred över
programmets FoIområden

2019
• Hållbar
klimatomställning,
elnät tillsammans med
vind och sol
• Internationellt, ERANet Smart Energy
Systems,
Energilagring

2020
• Hållbar integrering av
el- och
transportsystemen
• Internationellt, ERANet Smart Energy
Systems,
Digitalisering
• Bilateral utlysning
med Indien

Internationella utlysningar
• Bilateral utlysning med
samarbetspartners i Indien
– Öppen, 25 MSEK

• Digitalisering utlysning inom
ERA-NET SES - EnerDigit
– Öppen steg 2 för de som
deltagit i skisser

Pågående
utlysningar

Varför är kvalitét viktigt?

Det är skillnad på mjöl och bröd
Kvalitetsparmetrar mjöl
• Vattenhalt
• Proteinhalt
• Falltal osv…
Vad det ska användas till
• Surdegsbröd
• Scones
• Pannkaka osv…

Elsystemet byggs ut och ställs om
Nya tekniker produktion, lagring
överföring
• Förnybar elproduktion
• Batterier
• Kraftelektronik …
Nya elanvändare
• Elektrifiering av transportsektorn
• Datacenter
• Elektrifiering av industriella processer…
Ny kunskap och förmåga
• Bättre mätning
• Digitalisering
• Utvecklade marknader
• Detaljerade kundkrav
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Viktiga forskningsutmaningar och
frågeställningar
Bättre kunskap och förståelse om systemet
• Hur förändras olika parametrar av elkvalitet när elsystemet
förändras?
• Vad lär oss bättre mätning och analys om faktiska förhållanden?
Ny teknik
• Vilken påverkan har ny teknik på elkvalitetén?
• Vilka krav ställer ny teknik på elsystemet och hur interagerar den?
Marknad, reglering och styrmedel
• Vilka krav på elkvalitét är rimliga?
• Exempel - Energimarknadsinspektionens författningssamling
om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska
vara av god kvalitet
• Hur hanterar vi skillnader i behov hos kunder?
• Hur ser effektiva styrmedel och regler ut?
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Tack för mig!
Glöm inte!
Bilateral utlysning med samarbetspartners i
Indien
Öppen till 20 maj,
25 MSEK

Fredrik Lundström
Forskningshandläggare hållbar el
Fredrik.lundstrom@energimyndigheten.se
016-544 21 12
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