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Business optimization of future distribution network supporting the large 

development of Electric Vehicle and the need for charging stations 
 

Bakgrund 
De globala målen på minskade utsläpp av koldioxid och en allmän miljötrend driver nu på 

elektrifieringen av bilindustrin. I Sverige såldes under 2016 ca 14 000 elbilar vilket motsvarar ca 3,5% 

av alla sålda bilar. Motsvarande siffra i Norge var närmare 30%. Under de kommande åren förväntas 

försäljningen att öka kraftigt och om trenden håller i sig så kommer nästan alla bilar som säljs i 

Sverige om 20 år att vara elbilar. Denna omställning ställer nya krav på distributionsnätet som skall 

försörja den framväxande volymen av laddningsstationer som behövs. Att bygga detta 

distributionsnät på ett optimalt sätt kräver att man tar hänsyn till en mängd olika parametrar. Volym 

av bilar, transportsätt/trender, parkeringsytor, kostnader för utbyggnad av nätet i allt från att gräva 

till att dimensionerna kablar. Till detta kommer sedan teknikutveckling som t ex lagring av energi i 

själva laddningsstationen. 

Uppgift  
Utifrån de prognoser som finns för antalet elbilar och olika scenarion kopplat till trender inom 

transporter som tillsammans ger laddningsbehovet skapa en matematisk modell som kan användas 

för att ekonomiskt optimera distributionsnät och energilagringsfunktionalitet i laddningsstationer för 

att stödja behovet av laddning.  

Antal studenter 
1 till 2 studenter. 

Kontaktperson 
Robert Tjernström, rober.tjernstrom@proandpro.se, 070 594 38 8 

Profil 
Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktning på besluts- och riskteori, optimering eller 

statistik. 

Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik eller Teknisk matematik  



Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från 

dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös 

samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att 

kommunicera i tal och skrift. 

Kort om Pro&Pro 
Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer 

främst inom branscherna, bank och försäkring, energi, forskning och utbildning, industri, offentlig 

sektor och telekom, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, 

affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas 

och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet 

med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. 

Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. 

Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi 

uppnår vår vision och ambition. 

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Pro&Pro och bygga relationer för 

framtiden med en möjlighet till anställning och karriär.   

Genomförandeperiod 
Start januari 2018. 

Ersättning examensarbete 
Fast arvode som utbetalas när examensarbetet är godkänt av Pro&Pro samt berört universitet. 

Ansökan  
Sista ansökningsdatum 2017-10-27. 

Skicka personligt brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till 

tommy.ytterstrom@proandpro.se, mobil 070 673 72 00. 

 


