
SmartBed Blekinge
En testbädd för energilagring



Agenda

• SmartBed Blekinge – arbetsprocess

• Testbäddsmodell

• Projekteringsfas



SmartBed Blekinge



Projektpartners och inriktning

Projektet inriktar sig på ett helhetsgrepp där 
produktion, distribution, lagring och 
systemövervakning/styrning av energi ingår. 
SmartBed Blekinge kommer att möjliggöra test av ny 
teknik, affärsmodeller och utmana det legala ramverk 
som finns.



Genomförda aktiviteter
• Projektstart 2017-08-01

• Uppstartmöte med partners 2017-08-21---31

• Omvärldsbevakning (partners och andra)
• Partnerintervjuer. September-oktober
• Vilka externa aktörer. augusti-september
• Avstämning med externa intressenter. September-december

• Vår testbädd i förhållande till andra initiativ. Januari

• Projektmöte 2 förslag 2018-01-22 reviderat till 2018-02-07

• Milstolpe 1: Definition av testbädd 2018-03-31

• Workshop 26 mars - konkretisering av testbädden

• Projektmöte 3 förslag 2018-04-16 reviderat till 2018-05-02

• Milstolpe 2: Underlag för ansökan om projektering/realisering

• 2018-05-31

• Projektslut 2018-06-15

• Projektansökan projektering 2018-06-19

• Slutrapportering SmartBed Blekinge 2018-07-15



Behovsinventering
Projektpartners
Blekinge vindkraftförening
BTH
E.On
Energiforsk
Karlshamn Energi
Noda
Power Circle
Solar Supply

Andra intressenter
Atrinova
Climeon
ElectriCity (planerad)
InnoEnergy
IVA
Johanneberg SP
RISE
Urban Magma (planerad)
Watty

Hur kan vi använda Machine Learning/AI

Hantering av nätflexibilitet en nyckelfråga

Systemlösningar kring nättariffproblematiken

Testa olika batteritekniker

Mätning av produktions och konsumtionsdata

Affärsupplägg kring restvärme

Virtuella energilager – sätt energi på bank

Utvärdera kombination av lagringstekniker

Förstå och utmana legala ramverk

Smarta Hem – utmaningar i värdekedjan

Testa och våga göra fel

Egen produktion att använda var och när så önskas

Tillgång till simuleringsmodeller

Beräkningsmodeller för att testa lönsamhet

Utvärdera vätgaslagring

Testa värmelagring

Testa kemisk lagring
Omvärldsbevakning

Tillgång till data på mikronivå för simulering

Skapa internationellt nätverk

Utnyttjande av restvärme

Upphandlingskompetens

Affärsmodell för energilagringsbank



3 identifierade modeller för en testbädd

Fysisk modell Datamodell

Klustersmodell



Klustermodell
Erbjudande: Testbädden erbjuder ett brett nätverk av kompetens från olika aktörer

Den egna kompetensen fokuserar på övergripande kunskap och bredd
Fördelar: Ger flexibilitet och enkel anpassning till förändringar

Kan enkelt sammanföra olika kompetenser
Begränsad kostnad

Målgrupp: Företag, organisationer, akademi, offentliga aktörer i helavärdekedjan
med intresse för energilagring och i behov av lösningar

Finansiering;: Medlemsavgifter för klusteradministration, självkostnad för specifika tester
alternativt projektfinansiering

Resurser: Personal som administrerar och driver klustret
Fördelar: Ger flexibilitet och enkel anpassning till förändringar

Kan enkelt sammanföra olika kompetenser
Begränsad kostnad

Nackdelar: Svårt att hitta en finansiell modell som säkerställer varaktighet
Kräver en mycket aktiv roll för att erbjuda ett attraktivt nätverk

Nivå: Testbädd i verklig användarmiljö



Datamodell
Erbjudande: Testbädden erbjuder insamlad förbrukningsdata från olika 

typer av användare och har kompetens inom dataanalys (big data)
Målgrupp: Företag, organisationer, akademi och offentliga aktörer i hela 

värdekedjan med intresse för energilagring och i behov av 
förbrukningsdata i hela värdekedjan

Finansiering: Behöver utredas vidare
Resurser: Teknik och personal
Fördelar: Flexibel miljö

Begränsad kontinuerlig kostnad
Innovativt

Nackdelar: Kräver sannolikt en initial investering i teknik
Datainsamlingen måste följa GDPR och annan lagstiftning

Nivå: Testbädd i ”verklig användarmiljö”



Fysisk modell
Erbjudande: Testbädden består av en eller flera fysisk miljöer för test av produkter,

t.ex. vätgas, batterier, trycksättning av medium, vattenmagasin, 
termiska processer/fjärrvärme

Målgrupp: Företag, organisationer, akademi och offentliga aktörer i hela 
värdekedjan med intresse 
för energilagring och i behov av att testa teknik

Finansiering: Behöver utredas beroende på vilken fysisk miljö som erbjuds
Resurser: Teknik, personal och eventuell fysisk miljö
Fördelar: Ger möjlighet att testa lösningar i en verklig miljö

En gemensam testbädd ger bra resursutnyttjande och snabb tillgång
Nackdelar: Svårt att hålla en fysisk miljö aktuell med den senaste tekniken

Hög kostnad för inköp av teknik
Kräver kontinuerligt underhåll
Behovet av denna testbädd behöver undersökas vidare

Nivå: Testbädd i ”konstruerad/simulerad testmiljö eller verklig användarmiljö



Modellernas relevans över tid
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Cirkulär process för ökat värde



Projektfaser



Tack för er uppmärksamhet!
Katarina Hansell

katarina.hansell@netport.se


