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Förord
Energisystemet står inför stora utmaningar. Ökad andel förnybar energi, sol och
vind, höjer kraven ytterligare på nätens överföringskapacitet och energisystemets
förmåga att lagra energi. Egenproducerad el är en del av lösningen, men kräver
flexibla elnät och utvecklade energisystem. Dagens energisystem är bara delvis
anpassade för denna marknadsutveckling.
Det som krävs är smarta energisystem, men vad innebär det i praktiken? Vilken
inverkan kommer de att ha på utvecklingen av ett mer hållbart energisystem och
hur kan de hjälpa utvecklingen av förnybara energikällor? Vad krävs för att få ett
energieffektivt samhälle?
Dessa frågor är utgångspunkten för vår rapport och vi ämnar besvara dessa genom
att illustrera vad smarta energisystem innebär och också ge konkreta exempel på
hur de kan påverka det nuvarande energisystemet.
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Sammanfattning
Detta dokument beskriver energisystemets roll i
ett framtida svenskt samhälle som är 50 procent
mer energieffektivt år 2050 än idag. Rapporten
fokuserar på användningssidan i energisystemet
och analyserar Sverige som helhet men också de
fem samhällssektorerna; bebyggelse, industri,
transportsektorn, tjänstesektorn och skog- och
jordbruk.
Ett energisystem består av tillförsel, överföring och användning av energi. Vårt behov av
energi kan hanteras på flera sätt:
• Tillförseln kan regleras för att matcha
vårt behov
• Användningen kan regleras för att matcha
tillgången
• Överskott av energi kan transporteras geografiskt
• Överskott kan lagras för att användas
vid ett senare tillfälle
Ett smart energisystem kan styra dessa fyra parametrar och göra så att tillförd energi på ett
så effektivt sätt som möjligt matchar användningen.
Behov som identifierats i denna rapport som
nödvändiga för att Sverige ska kunna utveckla
energisystemet till att bli smartare och mer energieffektivt beskrivs nedan.
Rekommendationer i rapporten är i första
hand riktade till beslutsfattare såsom politiker.

Systemperspektiv

Information om energiflöden mellan olika samhällssektorer saknas till stor del idag.
Utred i detalj hur energiflödena ser ut
mellan olika samhällssektorer.
En stor del av Sveriges energianvändning rör
uppvärmning i någon form. En ökad samver-

kan mellan el och värmesystem har potential att
minska den totala energianvändningen.
Genomför en genomgripande analys av
möjligheterna att förbättra samverkan
mellan el- och värmesystemet. Beakta
speciellt utnyttjandet av termiska lager.

Mätning och tillgång till data

Energianvändningen bör göras synlig och påverkbar för användaren.
Skapa verktyget Energikollen.
Studier som föreslås för att öka systemsamverkan utgör viktiga indata till detta verktyg. Det
är också mycket viktigt att förstå hur systemgränserna kan påverka analysen.

Styrmedel

Styrmedel som kan påskynda utvecklingen av
smarta energisystem och främja utnyttjande av
energismart teknik bör utvecklas. Det bör övervägas att införa speciella incitament för energisnål teknik vid renoveringar.
Skapa ROT+ för att premiera
energieffektiviseringsåtgärder för
användare.
Även inom industrin behövs styrmedel för att
utveckla smarta energisystem.
Utveckla incitament för att premiera
energieffektiviserande åtgärder inom
industrin.
Små och medelstora företag utanför den energiintensiva industrin bör speciellt beaktas.
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Verktyg för riskhantering

Det finns idag goda exempel på hur samverkan
mellan industri och energibolag kan ge stor effektivisering när det gäller energianvändningen.
Ett hinder för denna typ av lösningar är riskhanteringen.
Skapa riskhanteringsenheten
Energikreditnämnden (liknande
Exportkreditnämnden).

Kunskap och kompetens kring smarta
energisystem behövs

Det finns brister i kunskap och kompetens kring
smarta elnät och smarta energisystem. Det är
därför mycket viktigt att sprida kunskap om
dessa begrepp.
Som ett led i detta föreslås att det instiftade
nationella rådet för smarta energisystem får
fortleva även efter dess initiala uppdrag. Rådet
skall inte nödvändigtvis fortsätta i samma form
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som nu men utformas så att det kontinuerligt
säkerställa att kunskap och kompetens utvecklas och sprids inom detta område. Utbildning av
certifierade ”energitekniker” måste säkerställas.
Skapa ett kunskapscentrum för smarta
energisystem.

Summary
This report describes the role of energy systems in a future Swedish society that is 50 percent more energy efficient in 2050 than today.
The report focuses on the user in the energy
system and analyses Sweden as a whole but
also the five areas: buildings, industry, transport sector, service sector, and forestry and
agriculture.
An energy system consists of energy supply,
distribution and usage. Our energy needs can
be dealt with in various ways:

A large portion of Sweden’s energy consumption goes to heating in some form. An increased interface between the electricity system and the heating system can reduce total
energy usage.

• The supply can be regulated in order
to match our needs
• Usage can be regulated in order to
match the supply
• Surplus energy can be transported
geographically
• Surplus energy can be stored and used
at a later date

Energy usage should be transparent and controllable by the user.

A smart energy system can efficiently control
these four parameters and match the supply
of energy with the demand in the best possible
way.
Various measures that are needed in order
for Sweden to develop a smarter energy system
have been identified and are listed below.
Recommendations in the report are primarily aimed at decision makers such as politicians

System perspective

There is a lack of information about energy
flows between different societal sectors today.
Investigate in greater detail the energy
flows between different societal sectors.

Analyze the opportunities to improve the
interface between electricity and heating
systems. Consider in particular the use of
thermal storage.

Measurement and access to data

Create the tool “Energikollen”
(energy check).
The studies suggested will provide important
data for the tool. It is very important to use the
right system boundaries in order to achieve the
desired effect.

Control mechanisms

In general there is a lack of control mechanisms
and incentives that promote smart energy system solutions. Control mechanisms that can
support the development of smart energy system
solutions and incentivize energy effective technology should be developed. Special incentives
for energy efficient technology when renovating
should be incentivized.
Create ROT+ to incentivise users to
improve energy efficiency.
Incentives are also needed within the industrial
sector to promote the development of smart energy systems.
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Develop incentives to promote energy
efficiency measures within the industrial
sector.
There should be an emphasis on small and midsize enterprises outside of energy-intensive industrial sector.

Tools for risk management

There are good examples available of how cooperation between industries and utilities can
provide substantial energy efficiency synergies.
One obstacle for this kind of solution is risk
management.
Create the Energikreditnämnden (energy
credit unit), risk management unit similar
to Exportkreditnämnden (Export Credit
Guarantee).
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Knowledge of and expertise in smart
energy systems

There is a lack of knowledge around smart electrical systems and smart energy systems. It is
therefore very important to spread knowledge
information about these concepts. The Swedish
Smart Grid Council should continue its work
after its initial mission is concluded. The structure does not necessarily need to be the same,
but the mission of continuously providing more
knowledge in the area should be developed and
expanded. Training of certified “energy technicians” should be prioritised.
Create a knowledge centre for smart
energy systems.

1. Inledning
Figur 1: Energisystemets grundpelare
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Detta dokument beskriver det smarta energisystemets roll i ett framtida svenskt samhälle
som är 50 procent mer energieffektivt år 2050
än idag. Rapporten fokuserar på användningssidan i energisystemet och analyserar Sverige som
helhet, men också de fem samhällssektorerna;
bebyggelse, industri, transportsektorn, tjänstesektorn och skog- och jordbruk.
Rapporten utgår ifrån energisystemets grundpelare och hur dessa måste samverka för att det
ska bli ett effektivt och flexibelt energisystem,
se figur 1.
Rapporten analyserar även kunskapsläget
inom smarta energisystem, hur beteende spelar in och vilka typer av styrmedel som idag
kan ge en positiv utveckling av smarta energi
system.
ENERGISYSTEMET
Dagens energisystem består av tillförsel, överföring och användning av energi. Vårt behov av
energi kan hanteras på flera sätt:

•
•
•
•

Tillförseln kan regleras för att matcha vårt behov
Användningen kan regleras för att matcha tillgången
Överskott av energi kan transporteras geografiskt
Överskott kan lagras för att användas vid ett
senare tillfälle

Ett smart energisystem kan styra dessa fyra parametrar och göra så att tillförd energi på ett så
effektivt sätt som möjligt matchar användningen.
Ett möjligt exempel av ett smart energisystem
baserat enbart på förnybara energikällor illustreras i figur 2.
VÄRLDENS ENERGIANVÄNDNING
Figur 3 beskriver världens energianvändning som
den ser ut idag, hur den har utvecklats sedan 1990
och förväntad framtida utveckling. Utvecklingen
av smarta energisystem kommer att påverkas av
hur denna utveckling kommer att bli. En mycket
viktig faktor för Sveriges framtida energisystem
är utvecklingen av den Europeiska energimarknaden och hanteringen av klimatfrågan.
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Figur 2: Ett smart energisystem baserat på förnybar energi
Källa: Fraunhofer (Instituts für Solare Energiesysteme) ISE
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Figur 3: Världens energianvändning

Fossila bränslen
dominerar världens
energiförsörjning och utgör
81% av tillförseln. Störst är oljan
med 33 % följt av kol 27 % och
naturgas 21 %. Andelen förnybar
energi inklusive vattenkraft har den
senaste tioårsperioden varit ca
13 %. Kärnkraften svarar för
resten, knappt 6 %.
(Energikunskap.se)

Nuvarande marknader
och affärsmodeller är inte
anpassade för den ökande
andelen förnybar energi,
lokala produktionen och
smarta mätare.
(WEC)

Världens energianvändning, 1990–2040 (tusen TWh)
Källa: U.S. Energy Information Administration
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Det är
mycket osannolikt
att växthusutsläppen
kommer att kunna reduceras
till 2050. Även i väldigt optimistiska
scenarier är det troligt att
växthusutsläppen kommer att näst
intill dubbleras till 2050 jämfört
med den nivå som skulle
behövas för att hålla 450
ppm-målet.
(WEC)
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Det finns ingen brist på
olja. Okonventionella olje- och
gasresurser tillsammans med
nya konventionella fynd och ökad
utvinningsgrad från existerande
oljefält gör att tillgängliga resurser
ökar och kommer att fortsätta
öka. (WEC)

2030

2040

Energianvändningen
kommer att fortsätta öka
och vara dubblerad 2050
primärt på grund av tillväxt
i länder utanför OECD.
(WEC)

Den tidigare visionen om
en gemensam europeisk
energimarknad håller på att
krackelera. Istället blir varje
enskild marknad tvungen att ha
överkapacitet för att säkerställa
energiförsörjningen.

2. Tillförsel
Figur 4: Storskalig el- och värmeproduktion

El och värme kan produceras centralt i stora kraftoch värmeverk eller lokalt i små produktionsenheter. Lokal produktion eller, som det också kallas,
distribuerad produktion har ökat i el- och värmesystemen i flera europeiska länder under senare
år. Drivkrafterna är i första hand ekonomiska, då
omfattande subventioner givits till (lokal) förnybar produktion, samtidigt som användare betalar
allt mer för el från allmänna elnätet, inte minst på
grund av ökade skatter och avgifter.
Under vissa förutsättningar kan lokal produktion innebära ökad total energieffektivitet i ett
systemperspektiv. Till exempel ligger överföringsförlusterna i det svenska elnätet på mellan 6–7
procent motsvarande cirka 10 TWh om året. Förutsatt att lokal produktion inte leder till motsvarande energiförluster, till exempel vid tillverkning
av utrustning, energiomvandling eller transport
av bränsle för den lokala produktionen, skulle
delar av överföringsförlusterna kunna undvikas.
Det finns knappast någon allmän definition
på vad som avses med lokal produktion. Men
man kan säga att det oftast handlar om mindre anläggningar, som i första hand betjänar en
fastighet, en industri, en flygplats eller liknande,
och där leverans till allmänna el- eller värme-

Figur 5: Småskalig elproduktion

distributionsnät kommer i andra hand. Normalt
svarar den lokala anläggningen bara för en del
av energianvändningen, och huvuddelen av behovet täcks fortfarande av det allmänna nätet.
Elsystemet har traditionellt varit baserat på
storskalig central produktion i stora kraftverk
för vidare transport över transmissions- och
distributionsnät till användare i form av konsumenter, företag och andra verksamheter.
Den storskaliga produktionen har visat sig vara
mest kostnadseffektiv och tillförlitlig. Storskalig bränslebaserad el och värmeproduktion får
också bättre verkningsgrad än småskalig bränslebaserad el och värmproduktion. Sammanlagringseffekter där varje abonnent inte har sin
maximala användning samtidigt i tid ger också
fördel för storskalig tillförsel.
Den storskaliga installerade effekten är alltså
betydligt mindre än summan av alla hushålls
maximala användning.
Värmesystemet var ursprungligen utpräglat
lokalt till sin karaktär. I Sverige, samt flera andra nordeuropeiska länder, ersattes ineffektiv
och miljöovänlig småskalig värmetproduktion
i städer och tätorter med fjärrvärme, återigen
baserat på central, storskalig produktion.
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Under senare år har fler och fler energianvändare
valt att komplettera eller till och med ersätta sin
leverans från storskaliga allmänna nät med lokala lösningar. I många fall är man numer inte
enbart användare, utan också producent. I USA
har man myntat begreppet prosumer (producer – consumer), och gränsen mellan vem som
är producent och vem som är användare har så
smått börjat suddas ut.
I framtiden kan vi vänta oss mer blandade system med såväl storskalig, central tillförsel, som
mer småskalig tillförsel, och att olika aktörer
har flera roller i systemet.
SOLCELLER
I ett europeiskt perspektiv är solceller för närvarande kommersiellt viktigast för lokal produktion av el. I Kina har man satsat på storskalig tillverkning av solceller och pressat priserna
på världsmarknaden, vilket i sin tur lett till att
europeiska tillverkare i bland annat Tyskland
fått konkurrensproblem och, i betydande omfattning, slagits ut. Stora volymer har gjort att
kostnaden för installation, med mera kunnat
sänkas kraftigt.
Två länder dominerar tillväxten för installerad solel i Europa: Tyskland och Italien. Under 2012 producerades i det tyska elsystemet

28 TWh av solceller, motsvarande cirka 4,5 procent av landets totala eltillförsel på 618 TWh.
I Sverige och andra nordeuropeiska länder
har något genombrott, motsvarande det tyska,
ännu inte skett. En huvudanledning till detta är
förmodligen att svenska elkonsumenter betalar
relativt sett mindre för elen än i Tyskland, men
även att regelverken kring energiskatt och egenproducerad el tills vidare inte gynnar solceller.
Elproduktion från solceller är begränsad till
perioder då solen skiner. Genom att komplettera
anläggningen med batterier och lämplig elektronik kan elen utnyttjas även under andra tider.
För närvarande är sådana batterisystem för dyra
för att vara av intresse för investering, men visa
prognoser pekar på att batterikostnaderna kan
komma att falla dramatiskt om och när el- och
hybridbilar slår igenom på bredare front.

Utveckling

Solenergin i form av PV-celler (photovoltaic) har
genomgått en dramatisk prisreduktion de senaste decennierna. Utvecklingen är i huvudsak
driven av volymutveckling och i mindre grad av
teknikgenombrott. Utvecklingen följer i stort
”Wrights Law” och förväntas fortgå ytterligare
en tid, se figur 6.
För solenergi finns det dessutom flera indikationer på kommande teknikgenombrott i form
av solceller med verkningsgrader på 35 procent

Figur 6: Illustration av prisutveckling av solcellsmoduler, $/W från 1975–2012
Källa: Baserad på Bloomberg New Energy Finance
$100

1975: $60, 8 MW

$10

1985: $10, 105 MW

$1

2003: $4, 8000 MW

$0,1
$0

16

2012: $0,8, 200000 MW

1 MW

10 MW

100 MW

1000 MW

10000 MW 100000 MW 1000000 MW

Tabell 1: Olika energikällors tillämpning och grad av skalfördel
Energikälla

Tillämpning

Typ av produktion

Grad av skalfördel

Solceller

Distribuerad

Intermittent och cyklisk

Inga skalfördelar

Vindkraft

Distribuerad

Intermittent och stokastisk

Skalfördelar men
kräver högre torn

Vattenkraft

Distribuerad

Beror på vattenmagasinets
storlek

Skalfördelar men
kräver damm

Termisk elproduktion

Storskalig

Kontinuerlig

Stora skalfördelar

Kraftvärmeverk

Delvis storskalig då avsättning för
värme måste finnas

Kontinuerlig då värmebehov
finns

Skalfördelar

Kärnkraftverk

Storskalig

Kontinuerlig

Stora skalfördelar

eller mer (i dag typiskt 15 procent) samt helt
nya tekniker som kan leda till kraftiga språng i
kostnadssänkning.
VINDKRAFT
De mindre, enstaka vindkraftverk som historiskt uppfördes i vindkraftteknikens barndom
kan ses som lokal produktion. Dock har vindkraftverk generellt alltid varit avsedda att leverera el till det allmänna nätet, snarare än för lokalt
bruk. Vindkraft har stora skalfördelar, och idag
byggs allt större vindkraftparker med allt större
turbiner av kommersiella aktörer, och vindkraft
blir mer och mer lik konventionell storskalig elproduktion, ju mer tekniken mognar.
MIKROKRAFTVÄRME
Många associerar begreppet lokal eller distribuerad energitillförsel med småskalig kraftvärmeproduktion i till exempel gasmotorer eller stirlingmotorer. Produktionens omfattning styrs
typiskt i första hand av aktuellt värmebehov,
och elen produceras mer eller mindre som en biprodukt. Detta beror på att verkningsgraden hos
tillgängliga omvandlingsprocesser är begränsad;
de tenderar att ge mer värme än el, och avsättning för värmen krävs för att investeringen skall
bli ekonomiskt försvarbar.

Elproduktion från fasta biobränslen har relativt
låg verkningsgrad, vilket innebär att realistiska
småskaliga kraftvärmealternativ baseras på gas,
antingen biogas eller naturgas.
I framtiden kan bränsleceller bli aktuella för
kraftvärmetillförsel. Tills vidare är dock bränsleceller dyra och har för dålig tillgänglighet för
att vara av kommersiellt intresse.
ENERGITILLFÖRSELNS ROLL I ETT
SMART ENERGISYSTEM
I ett smart energisystem anpassas tillförseln av energi i möjligaste mån till användningen. Genom
lagring som beskrivs i ett senare kapitel kan skillnaderna i tid mellan tillförd och använd energi
överbryggas och förlusterna minimeras. En viktig
faktor att ta hänsyn till när det gäller att utnyttja
småskalig energitillförsel och även energilagring är
skalfördelar. Som generell regel gäller att produktions- och lagringsslag som har skalfördelar passar
bäst för storskalig tillförsel och lagring medan tillförsels- och lagringstyper som inte har skalfördelar passar bra som småskalig tillförsel och lagring.
En annan viktig faktor är också om produktionen av el och värme är kontinuerlig eller intermittent. Exempel på intermittent elproduktion är
solel och vindel medan kärnkraft och vattenkraft
kan ses som en kontinuerlig basproduktion. Til�lämpning och klassificering av de olika energikällorna visas i tabell 1.
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3. Överföring
Distributionsnäten för el och värme är uppbyggda under antagande av central, storskalig produktion. Om lokal elproduktion blir
mycket vanlig, kan det leda till problem med
lokal överbelastning eller spänningsreglering,
om inget görs.
Ett traditionellt elkraftsystem karakteriseras
av produktion av elkraft i centraliserade anläggningar, i Sveriges fall bestående av vattenkraft,
kärnkraft och värmekraft. Den producerade
kraften förs sedan från produktionsanläggningarna till användaren via transmissionsledningar
som karakteriseras av hög kapacitet och förmåga att flytta kraften över mycket långa sträckor
med låga förluster. Dessa ledningar är huvudsakligen luftledningar. Kraft förs från norra till
södra Sverige via dessa transmissionsledningar.
Närmare användarna sker distributionen av
elektriciteten med lägre spänningsnivå, allt oftare av kablar under markytan. Transmissionsoch distributionssystemet måste ha kapacitet
för att överföra tillräcklig effekt, samtidigt som
balansen mellan tillförsel och användning upprätthålls.
I ökad grad sker produktion av elkraft lokalt
och elnäten får därmed delvis en ny roll. Det kan
nu handla om att samla in elproduktion från ett
antal distribuerade produktionskällor och föra
kraften ”uppåt” i systemet för användning på
andra platser.
Man pratar i ökad grad om vikten av att bygga ”Smarta Elnät”. Detta betyder att elnäten i
ökad grad ska kunna klara av att anpassa sig
till nya systemkrav som ökad användning av intermittent kraftproduktion i form av förnybar
energi, samt nya användningsmönster i form
av elfordon. Men smarta elnät handlar i själva
verket om att ge elnäten en större roll i hela energisystemet.

SMARTA ELNÄT
Smarta elnät är ett begrepp för att beskriva dagens utveckling av elkraftsystemet för att nå ett
hållbart energisystem. En del av denna utveckling innebär nya användningsområden för, till
exempel inom transportsektorn där elektriska
fordon ansluts till elnätet eller används som energilager. Ett annat användningsområde är relaterat till utvecklingen av befintliga system med
ny teknik.

Begrepp för smarta elnät

Det finns inte någon entydig definition av smarta elnät, uttryck som börjar användas är intelligenta elnät (IEEE) eller framtida elnät (Cigré).
Nedan redovisas en översättning av två definitioner av ”smart grid” (smarta elnät) av IEEE och
EU vilka är organisationer som tagit en ledande
roll vid utvecklingen av smart grid.
”Ett smart elnät är ett elnät som kan integrera på ett kostnadseffektivt sätt beteenden och
handlingar hos alla användare som är anslutna
till det – generatorer, konsumenter och de som
gör både och – i syfte att säkerställa ekonomiskt
effektivt, hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet och försörjningstrygghet
och säkerhet. ”(EU Kommissionen arbetsgrupp
för smarta nät, december 2010)
”Smarta elnät har kommit att beskriva en
nästa generations elsystem som kännetecknas
av ökad användning av kommunikations- och
informationsteknik för generering, leverans
och konsumtion av elenergi.” (IEEE 2013) En
sammanfattning av olika tekniker för smarta
elnät visas i figur 7.
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Figur 7: Olika teknik för smarta elnät som på olika sätt inverkar på energisystemet
Smarta mätare: en elektrisk mätare som registrerar
användningen av elektrisk energi i intervaller om
en timme eller mindre och kommunicerar denna
information åtminstone dagligen tillbaka till verktyg
för övervakning och fakturering av till exempel
tvättmaskiner och frysar som svar på prissignaler.

Energilagring. En grundläggande funktion för ett smart
elnät för att ge möjlighet att balansera mellan tillförsel
och konsumtion, och utjämna stora variationer.
Virtual Power Plant (VPP): Ett virtuellt kraftverk,
VPP, vilket är ett kluster av distribuerade småskalig
generering till exempel vindturbiner, småskalig
vattenkraft. En VPP drivs av en central kontrollenhet.
Genom denna samordning ges möjlighet för nya
aktörer som kan delta i balansmarknaden och stödja
kraftsystemet vid toppbelastning.

Informations-och kommunikationsteknik (IKT):
enheter som övervakar verkliga användningen tid
el och priser beroende på marknaden. Till exempel
med monitor som ger snabb och enkel feedback på
energianvändningen.
Hemenergikontroller: en enhet som optimerar
värmeanvändning och användning av elapparater med
varierande användningstider.
Efterfrågemanagement: kombinerade smarta mätare
och displayer som visualiserar energianvändningen.

Användning av algoritmer för övervakning,
simulering och optimering av stora kraftsystem. På
fullskaliga prototyper validerats idag de europeiska
överföringsnäten för att förbättra realtidsstyrning och
operativplanering av elsystemen.
Laddningsoptimering för elfordon: teknik som
möjliggör låg kostnad och effektivt plug-and-playintegrering av elfordon i kraftsystemet.

Smarta
Mätare
Laddnings-optimering
för elfordon

Användning av
algoritmer

Informations- och
kommunikationsteknik
Lösningar
i energi
systemet
med smarta
elnät

Virtual
Power Plant

Hemenergikontroller

Efterfrågemanagement
Energilagring

SMARTA ELNÄTS ROLL I ENERGI
SYSTEMET
Ett smart elnät är ett system som använder el för
att leverera energi till konsumenter med syftet
att använda mer förnyelsebar energi och minska
energiförluster. Med smarta elnät kommer nya
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tekniklösningar in i energisystemet där elkonsumenten har större möjlighet att själv påverka
sin elanvändning.

4. Lagring
Tabell 2: Olika funktioner med energilager och dess del i energisystemet



Del i energisystemet Transmissionssystemet och Distributionssystemet och
centrala lager
regionala lager
(nationell och europeisk nivå) (stads/områdesnivå)
Funktion

Balansering mellan efterfrågan och tillgång

Distributionsbehov
(transport av energi)

Energieffektivisering

Slutanvändning
(byggnads/hushållsnivå)

Säsongs- / -veckovariationer
Stora geografiska obalanser
Stora variationer från vind
och sol
(el- och värmelager kan
integreras)

Dagliga-/ -timvisa variationer Dagliga variationer

(el- och värmelager kan
integreras)

(el- och värmelager kan
integreras)

Spänning och
frekvensreglering (el)
Komplement till normal
topplast tillförsel
Delta i balans- och
reglerkraftmarknader (el)
Handel med utlandet (el)

Spänning och
frekvensreglering (el)
Lokal balansering

Aggregering av små
lager för att stödja
distributionsbehov
(hantera kapacitets
problem, minska förluster)

Bättre effektivitet i den
globala energimixen

Laststyrning/lagerstyrning
för ökad effektivitet I
distributionssystemet

Den största delen av de energilager som finns
utgörs av lagring av själva energikällan, till exempel naturgas, olja, kol eller uran. Av förnybara källor kan vattenkraft och olika typer av
biobränslen lagras medan andra typer av förnybara energikällor som vind och sol normalt
sett inte kan lagras. Vid en ökad andel av vind
och sol ökar kravet på olika typer av lagring.
Detta kan ske genom ändrad användning av
lagringsbara energikällor eller genom en ökad
andel lagringsbara energibärare. Som nämnts
tidigare är lagring av elektricitet en av de största utmaningarna med smarta energisystem. Ett

Delta i balans- och
reglerkraftmarknader (el)

Lokal tillförsel och
konsumtion, beteende
förändringar, lokal sol
energi, lokal vindkraft och
mikrokraftvärme/värmepumpar, energieffektiva
byggnader, integration
med fjärrvärme/fjärrkyla

ökat samspel mellan olika energisystem såsom
el-systemet och systemen för värme och kyla,
kan markant öka flexibiliteten och lagringsmöjligheten inte minst för elsystemet. En stor
del av värmesystemet är baserat på kraftvärme,
som producerar både el och värme. Genom att
nyttja trögheten i värmeanvändningen och
lagringsmöjligheten i energikällan kan kraftvärmen i ökad grad nyttjas för balansering av
elsystemet.
För att energisystemet ska vara i balans måste
tillförd energi matcha energianvändarens behov.
Ett komplement till centrala energilager är att
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Figur 8: Olika typer av energilager

Energilagring

Mekanisk

Elektrisk

Elektorkemisk

Pump
kraftverk

Supraledande
- SMES, DSMES

Syra-Bly
Batterier

Tryckluft
- CAES

Kondensatorer

Svavelbatterier

Varmvatten,
Smält salt,
Fasomvandling

Grop
värmelager

Övriga avanc
erade batterier

Borrhål, Akvi
färer, Bergrum

Bränsleceller

Termisk tröghet
i byggnade

skapa smarta energisystem där styrning av lokal
konsumtion, ofta i kombination med mindre lokala energilager, medverkar i balansering av de
centrala energisystemen.
OLIKA SYFTEN MED LAGER
Den ökade andelen förnyelsebar energi finns i
olika delar av energisystemet som ställer nya
krav på energisystemets dynamik, från det storskaliga transmissions- och distributionssystemet
(till exempel storskalig vind, biobränslebaserad
kraftvärme med mera) till lokala fastighetsanknutna lösningar (till exempel nära-nollenergihus med egen solvärme, solel och eventuellt
värmepump). Ökad användning av energilager

Kemisk

Väte

Ackumulatorer

Litiumjonbatterier

Svänghjul
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Termisk

kan här bidra till ökad effektivitet och stabilitet
i de olika energisystemen.
Att använda energilager innebär en energiförlust mellan tillförd och avgiven energi i energilagret. Lagret måste därför bidra till ökad
energieffektivitet, miljönytta och kostnadseffektivitet i andra delar av energisystemet.
Olika aktörer kan ha olika incitament och
drivkrafter för användning av energilager. Olika
systemgränser, regelverk, skatter och liknande
ger olika kalkylmässiga grunder för ekonomisk
utvärdering av investering i och användning av
energilager. Samma energilager skulle också kunna tjäna flera olika syften och olika aktörers behov. Nya regelverk och affärsmodeller kan aktivt
bidra till ett ökat och mer effektiv användning av
gemensamma multifunktionella energilager.

OLIKA TYPER AV LAGER
Figur 8 visar de vanligaste teknologierna för
energilagring.
Man kan också särskilja på högtemperaturoch lågtemperaturlager. Vid lågtemperaturlager
krävs en värmepump vid återanvändningen för
att få upp temperaturen till önskad nivå.
En avgörande egenskap vid val av energilager
är, förutom kostnader och prestanda, hur länge
man kan lagra energi. Förenklat kan man dela
upp lagringsbehov i:
• Säsongslager, till exempel lagring mellan sommar
och vinter.
• Veck- och månadslager, som till exempel
används för att jämna ut sol- eller vindkraft
mellan soliga/blåsiga perioder och perioder med
mindre sol/vind.
• Dygns- och timlager som används för att
balansera och jämna ut svängningar i tillförsel
eller konsumtion över dygnet.
• Korttidslager som används för att öka stabilitet
och kvalitet i energisystemen för variationer från
sekunder till någon timme för att till exempel
hantera fel och haverier.
CENTRALA LAGER
För elsystemet är pumpkraftverk (globalt) den
absolut vanligaste formen av energilager. I Norden finns pumpkraftverk framförallt i Norge.
Den stora andelen vattenkraft i Norge och Sverige har inneburit att behovet av pumpkraftverk varit begränsat, då vattenkraftmagasinen
i sig själva utgör ett naturligt energilager, utan
extra förluster. Verkningsgraden för ett pumpkraftverk är typiskt mellan 70 procent och 85
procent. En vidareutveckling av pumpkraftverk kan vara varvtalsreglering av pumpdriften och ökad dynamik även för pumpdrift som
idag normalt är på/av.
Pumpkraftverk används i regel som dygnsoch timlager, men kan även i vissa fall agera
som vecko- och månadslager. Vid generatordrift kan de bidra till att hantera snabba variationer.
Andra möjligheter som alternativ till att skapa

centrala energilager är ökad samverkan med regionala fjärrvärmesystem, som vid behov skulle
kunna köras mot elbehovet i stället för mot värmebehovet och där överskott eller underskott av
värme hanteras i ett värmelager.
Även lokala energilager och nya affärsmodeller i form av virtuella lager (många små slutanvändarlager och laststyrning) kan vara alternativ till centrala lager. Värmesystemet är att
betrakta som regionalt eller som lokalt hos en
slutanvändare.
REGIONALA LAGER
Fjärrvärmesystem är regionala och olika typer
av lager skulle kunna stödja både värme och
elsystemet. Säsongslager i form av stora bergrum (> 100 000 m3) ger förluster på cirka 10
procent och skulle kunna nyttjas för att lagra
solvärme från sommar till vinter, men också
kunna användas för att producera mer el från
kraftvärme sommartid.
Borrhål och ackumulatortankar är andra exempel på möjliga säsongslager av värme. Ackumulatorer lämpar sig ännu bättre för dygnsoch timlager och minskar topplasten.
Vidareutveckling av tryckluftlager (CAES –
”compressed air energy storage”) är en teknik
som testas bland annat i Tyskland. Komprimerad luft lagras i stora bergrum. För att skapa
ett energieffektivt lager bör det anslutas till en
kombinerat värme- och elsystem. Systemet kräver speciella förutsättningar men det finns några
tänkbara installationer i Sverige, till exempel vid
Värtaverket i Stockholm. Tryckluftlager lämpar
sig bäst som korttidslager. Ett lager på 100 MW
och, 300 MWh har skisserats i förstudien kring
Norra Djurgårdsstaden.
Olika typer av batterilösningar finns, men
lider fortfarande av höga kostnader, låg energitäthet eller begränsad livslängd vid djupurladdningar. Utvecklingen av batterier för elbilar medför minskade kostnader för nya typer
av batterier och också möjligheter att använda
elbilarnas batterier som en del av energisystemet (Smart laddning och V2G (”vehicle-togrid”)).
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SLUTANVÄNDARLAGER
Slutanvändarlager skulle kunna vara kopplat till
ett enskilt hushåll eller fastighet. Vid ökad andel
egentillförsel kan det finnas olika incitament för
lokal balansering. Batterier, men också laststyrning mot värmelager, värmelast och styrning av
annan last, kan samverka.
En utveckling kan tänkas mot lokala energinät (”micro-grids”) där grupper av hushåll,
fastigheter, köpcentra och liknande går samman och gemensamt skapar ett nät med utgångspunkt från andra affärsmodeller och an-
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dra drivkrafter än idag, vilket kan öka värdet
av energilager. Ett lokalt energinät skulle kunna
agera som självständig aktör internt (stadsdel,
köpcentra med mera) med en enda koppling till
det externa nationella energisystemet eller till
det lokala fjärrvärmenätet. Denna typ av lokala
energinät kräver, i de flesta fall, ändring av lagstiftning och regler.

5. Användning
Användning av energi kan delas upp i olika sektorer och i detta projekt används följande uppdelning:
•
•
•
•
•

Bebyggelse
Industri
Transportsektorn
Tjänstesektorn
Skog- och jordbruk

Alla dessa sektorer har olika typer av energianvändningsprofil och kan använda smarta energilösningar på olika sätt. Genom lagring, lokal
tillförsel av energi och annan styrning kan energianvändningen anpassas och bidra till ett mer
energieffektivt och smart energisystem.
FRAMTIDA ENERGIBEHOV
På senare år har ett flertal studier gjorts för att
kartlägga framtidens behov av el, värme och
kyla. En rapport från Naturvårdsverket beskriver i olika scenarier att utvecklingen är beroende av ett antal faktorer. Dit hör hur skatter
och andra styrmedel som utsläppsrätter och elcertifikat styr. Den ekonomiska utvecklingen är
också av stor betydelse, liksom prisutvecklingen
för bränslen och el.
Naturvårdsverkets rapport visar att för att
ett koldioxidfritt Sverige ska kunna uppnås
2050 så krävs ett antal åtgärder. För tillförsel
av el- och värme nämns åtgärder som energieffektivisering, förnybar energi, utökad kärnkraft, CCS inom kol- och gaskraftdriven tillförsel samt dämpning av tillväxten i efterfrågan
på energi.
Vad gäller bebyggelsen så har följande åtgärder identifierats som nödvändiga: energi

effektivisering i byggnader, ökad användning
av värmepumpar samt ökad användning av
solenergi. Rapporten visar även på en minskad efterfrågan av energi genom förbättrat klimatskal på byggnader.
En av slutsatserna i Energimyndighetens
rapport, ”Långtidsprognos 2012” är att den
totala energitillförseln ökar fram till 2030.
Merparten av ökningen sker fram till 2020.
Ökningen förutspås vara cirka 4 procent från
2007 års nivå. Industrins energianvändning
bedöms stiga med 16 procent fram till 2030,
medan bostads- och servicesektorn bedöms
minska med drygt sju procent. Vad gäller industrins energianvändning, så beskrivs utvecklingen inom massa- och pappersindustrin som
central. Det finns stora osäkerheter då branschen står inför stora utmaningar och strukturomvandlingar.
I en rapport från Fjärrsyn, Fjärrvärmen i
framtiden, beskrivs en trolig minskad efterfrågan på fjärrvärme till år 2025. Fjärrvärme hade
år 2012 en marknadsandel på 93 procent i flerbostadshus. Varmare klimat, mer energieffektiva byggnader och effektivare fjärrvärmesystem i kombination med att fjärrvärme redan är
kraftigt utbyggd, är orsaker till det. Den ökade
urbaniseringen i kombination med befolkningstillväxt talar dock för fortsatt utbyggnad av
fjärrvärme. År 2050 bedömer SCB att Sveriges
befolkning är 11,5 miljoner människor, vilket
är två miljoner fler än 2013.
Vad gäller framtidens kylbehov så visar Klimat- och sårbarhetsutredningens rapport att kylbehovet ökar från två till tre TWh fram till 2050.
Det är möjligt att efterfrågan stiger ytterligare,
då komfortkyla är en alltmer populär produkt.
Sammanfattningsvis visar studierna att fram
till 2030 så ökar behovet av el och kyla medan
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behovet av värme minskar. För att uppnå ett
Sverige utan koldioxid så måste massiva åtgärder sättas in efter 2030.
SMARTA ENERGISYSTEM HOS OLIKA
ANVÄNDARE
Som tidigare beskrivits blir användarens funktion i ett smart energisystem att anpassa användningen efter produktionen av el eller värme
eller att själv bli en producent i liten skala. Detta
kan ske genom lokal produktion, lagring och
styrning.
Smarta elmätare blir en viktig förutsättning
för att öka kundens möjligheter att styra den
egna användningen och därmed spara pengar.
Det blir också ett viktigt instrument i arbetet
med energieffektivisering och därmed i klimatarbetet.
Transportsektorn är en del av energisystemet
som berör alla de andra sektorerna och som på
ett mycket effektivt sätt kan länka samman de
andra sektorerna. Transportsektorn kan delas in
i persontransporter och godstransporter.
För transportsektorn finns en betydande potential till kostnadsbesparing genom att onödiga
resor undviks. Informationstekniska hjälpmedel
kan användas för att fördela trafiken jämnare
och undvika anhopning. Dessutom kan positionering kombinerat med digitala kartor användas
så att kortaste väg väljs inom vägtrafiken.

Godstransportsektorn

Gröna inflygningar för att minska bränsleåtgången, styrning så att tåg möts utan att behöva
stanna samt metoder för att undvika tomma returkörningar är exempel på bidrag till ett smartare energisystem.
Denna utveckling har potential att fortsätta,
där smarta logistiklösningar med intermodala
godstransporter är av särskilt intresse. Detta eftersom de kan medverka till överföring av gods
till mer energieffektiva transportslag som järnväg och sjöfart.
För malmtrafiken uppger LKAB att systemet CATO tillsammans med återmatning av
bromsenergi teoretiskt kan spara uppemot 20
procent av energianvändningen per ton last.
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Personaltransportsektorn

Den avgörande delen av persontrafikarbetet
i Sverige utförs av personbilar. Tekniken för
el- och laddhybridbilar möjliggör ökad energieffektivitet. Informationstekniken i sig samt
urbaniseringen är två tänkbara bidrag till att
persontrafikarbetet med personbilar inte längre
ökar. Resenärer, yngre mer än äldre, ser fördelar
med kollektivt resande genom att informationsteknisk utrustning såsom läsplattor gör restiden
användbar. Experter talar om att bilåkandet
passerat kulmen.
Personbilar med batterier kan laddas smart.
Laddningen kan styras efter elpriset eller efter
belastningen av elnätet eller en kombination
av dessa två aspekter. Den lagrade energin kan
även användas som störningsreserv för det nationella kraftsystemet. Nätanslutna elfordon
kan snabbt tillföra energi till elsystemet. Om vi
antar att 25 procent av alla 4,5 miljoner personbilar skulle vara elektriska fordon som samtidigt
är anslutna till elnätet skulle dessa kunna lämna
16 ampere enfasström vid 230 volt. Detta skulle
det motsvara 4 100 MW, vilket är mer effekt än
Ringhals kärnkraftverk.
Oberoende av energibärare kan personbilar
i sig framföras mer energieffektivt. Konvojkörning är en möjlighet. Med sensorer och datorer
kan fordon automatiskt köra mycket nära varandra vilket likt vagnarna i ett tåg får lågt luftmotstånd. I Japan provas även konvojkörning
med lastbilar där målet är 15 procent lägre energianvändning. Flera exempel där autonoma fordon demonstrerats pekar på att tekniken snart
är mogen och kan komma att påverka energi
förbrukningen väsentligt framöver.
MÄTNING
Elnätsföretaget ansvarar för energimätning,
men kunden bör också få tillgång till mätdata.
Via exempelvis energitjänsteföretag kan kunden
erbjudas en rad olika smarta energilösningar för
att effektivisera och spara pengar. För att möjliggöra detta krävs standardisering av gränssnitt
och mätdataprotokoll.
Tillgången till energimätning (både el- och
värmeflöden) för de olika delarna av industri-

processen är ofta begränsad. Detta försvårar
identifiering av potentiella effektiviseringsmöjligheter samt uppföljning av faktiskt utfall av
en åtgärd.
Rekommendationer för mätning finns både
från IEA, Boverkets regelsamling för byggande, samt kan ses som en väsentlig del i en ISO
50001 Energy Management-certifiering. Även
miljöbalken kräver att industrin ska ha kunskap om sin egen energianvändning. Dessa
åtgärder underlättar framtagning av relativa
nyckeltal som till exempel energiintensitet
mätt som slutlig energianvändning per för-

ädlingsvärde. Varje industri med god tillgång
på energimätningar har möjlighet att själva
plocka fram drivande mätetal för den interna
styrningen.
En väldigt viktig del av energimätning ligger dock i att mäta rätt. Studier har visat att
det till exempel inte lönar sig att mäta värme
i fastigheter. Detta betyder inte att värme inte
ska mätas på något vis, men att sättet värmen
mäts och jämförs på måste beaktas.

Figur 9: Utveckling av prestandan för transistorer (transistorer/microprocessor)
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Figur 10: Utveckling av ljusutbytet för LED-belysning (lm/W)
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TEKNIKUTVECKLING
För att dra rätt slutsatser om det framtida energisystemet är det centralt att förstå och värdera
viktiga tekniktrender. Teknikutveckling kan beskrivas i flera dimensioner. En viktig dimension är:
• Kontinuerliga förbättringar, karakteriseras av
ständiga förbättringar typiskt med enstaka procent per år.
• Teknikgenombrott, karakteriseras av radikalt
nya lösningar som ger mycket snabba ökningar i
pris/prestanda.
Kontinuerliga förbättringar är givetvis lättare
att förutse. En av de mest kända ”profetiorna”
om framtida prestanda kallas ”Moores law”
och formulerades i början av 1970-talet. Förutsägelsen är att prestanda på elektronikkom-
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ponenter kommer att fördubblas var 18 månad.
Förutsägelsen har varit häpnadsväckande korrekt under mer än 40 år och prestandan för till
exempel transistorer är idag mer än 1 miljard
gånger större än 1970, se figur 9.
Utvecklingen mot energisnåla elapparater som
vitvaror, tv-apparater och inte minst belysning
har varit mycket stark framför allt det senaste
decenniet. Det handlar för vitvaror till exempel
om typiska sänkningar i användningen med 60
procent eller mer. Ett specialfall är utvecklingen
av belysning där man har ett klassiskt fall av
teknikgenombrott i form av LED-belysning som
jämfört med traditionell glödlamps-belysning
ger reduktion av energianvändningen med 85 –
90 procent. LED-belysning förväntas bli ytterligare två till tre gånger bättre jämfört med läget
idag, se figur 10.

6. Förutsättningar
STYRMEDEL

KUNSKAP

Styrmedel som främjar smarta energisystem
saknas idag. För att utveckla energisystemet
behövs styrmedel som premierar bättre anpassning mellan energitillförsel och energianvändning, och som också premierar energieffektiviseringsåtgärder hos användaren. För att skapa
styrmedel som får den önskade effekten krävs en
förståelse för energianvändning och beteende.
Följande två exempel visar hur två olika styrmedel påverkar hushållens beteende.

För att förbättra kunskapen inom området smarta
elnät och smarta energisystem tillsatte regeringen ett
samordningsråd för smarta elnät 30 maj 2012. Rådet
ska motivera, informera och planera för utveckling av
smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer
hållbar energianvändning. Rådet ska medverka till tydliga
spelregler på marknaden och starkare inflytande för
kunderna. Dessutom ska rådet medverka till att smarta
elnät blir en svensk tillväxtbransch och att det finns
gynnsamma förutsättningar för utvecklingen av smarta
elnät i Sverige. Rådet ska också skapa en webbplats, en
nationell kunskapsplattform, om smarta elnät.

OECDs undersökning av hushålls
konsumtionsmönster och beteende

10 000 hushåll från tio OECD-länder ingick i
en studie för att undersöka hur effektiva olika
styrmedel var för att förändra hushållsbeteende
inklusive hushållens konsumtionsmönster. Resultatet visade att vissa interventioner var bättre
anpassade för att åstadkomma vissa beteendeförändringar.
Energibesparingar, avfallsreduktion och vattenbesparingar kunde åstadkommas med hjälp
av prisbaserade system. Studien visade att de
hushåll som betalade för sin vattenanvändning
konsumerade 20 procent mindre vatten.
Ett annat tydligt exempel från studien rörde
isolering och ett moment 22 kring ansvarsfördelningen för att genomföra åtgärderna. Hyresvärdar är inte motiverade att betala för isolering
när det är hyresgästerna som får en minskad
kostnad för elen. Hyresgästerna är inte intresserade av att investera i ett hus som de inte äger.
Det visade sig också att informationskampanjer att förändra transportbeteenden var mest effektiva om målgruppen hade högre bilanvändning, så som män i medelåldern och personer
med högre inkomst.

Samordningsrådet har 15 medlemmar från myndigheter,
organisationer, näringsliv och olika forskningsmiljöer.
För att arbeta effektivt har rådet identifierat särskilda
fokusområden som är särskilt betydelsefulla för
utvecklingen av smarta elnät. Till rådet är knutet
referensgrupper för att underlätta samverkan med
experter och nyckelaktörer inom olika områden. Arbetet
i samordningsrådet utgår från att titta på energisystemet
ur ett vidare perspektiv och därmed utvidga bilden, i
stället för att som tidigare bara titta på smarta elnät.

Det svenska SHARP-programmet

Det svenska programmet för miljövänliga hushållsbeteende (Söderholm, 2010) hittade också
skillnader i ansvar mellan olika konsumentsegment och, mellan kön. Resultaten indikerar att
män tenderar att fatta mer beslut om hemmets
energisystem och personliga transporter, medan
kvinnor är mer instrumentella i grönt beteende
när det gäller mat, så som att till exempel köpa
ekologiska produkter. SHARP belyser vilken roll
andra policys som de för boendet, pengar och
trasporter direkt eller indirekt påverkar det dagliga hushållsbeteendet.
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MARKNAD
En viktig del i ett framtida smart energisystem
är en fungerande energimarknad. Energimarknaden består egentligen av flera marknader som
till exempel elmarknad, värmemarknad och
bränslemarknad. Det finns även rent lokala
marknader, regionala marknader och globala
marknader. Till detta kommer påverkan av
skattesystem och incitamentssystem. Bilden är
mycket komplex och om man vill studera effekterna av olika modeller måste man skilja på
åtgärder som påverkar energiåtgången och som
påverkar CO2-utsläpp. Olika val av bränslen eller
produktionsmetoder kan leda till helt olika samband mellan energianvändning och CO2-utsläpp.
Strävan är givetvis att hitta system som på sikt
leder till såväl effektivare energianvändning som
minskade CO2-utsläpp. Behovet av en helhetssyn
vid utformningen av och eventuella förändringar i marknadssystem och skattesystem är nödvändig. Frågan är mycket komplex och exempel
finner man i aktuella diskussioner om:
• Energi eller kapacitetsmarknad på elområdet
• Funktionen av EU Emissions Trading System (EU
ETS)
• Regelverk för lokalproduktion
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Lokal produktion från solceller och vind där
”bränslekostnaden” är noll påverkar övriga energisystemet på ett komplext sätt. Vid en liten
geografisk koncentration avlastas elnätet och
nätförlusterna minskar. Om den lokala koncentrationen ökar finns risk för ökade nätförluster
och reglerproblem i elnätet. Dessa källor med
mycket låg bränslekostnad riskerar också att slå
ut vissa typer av kraftproduktion som då inte
längre blir lönsamma på grund av för få drifttimmar per år. Detta kan i sin tur leda till en
mer ineffektiv kraftproduktion totalt sett om vi
vill bibehålla samma leveranssäkerhet.
Det kan konstateras att energieffektivisering
fortfarande har en låg prioritet i nuvarande diskussioner.

7. Systemsyn
Figur 11: Energiutbyte mellan olika sektorer
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För att energisystemet ska kunna utnyttjas på
bästa sätt krävs en systemsyn. Inte bara när det
gäller anpassning av tillförsel och användning,
utan också när det gäller olika samhällssektorer, se figur 11. Det måste ske ett större utbyte
av energi mellan de olika samhällssektorerna
för att optimalt utnyttja energin. Ett exempel
är spillvärme från industrin. Det mesta av den
energi som används inom industrin slutar som
spillvärme, ofta med relativt låg temperatur, vilken måste ledas eller kylas bort. Ur ett energieffektivitetsperspektiv vore det mycket önskvärt
om denna energi kunde återvinnas, till exempel
genom värmepumpar, vilket naturligtvis kan ses
som en form av lokal tillförsel.
I exempelvis Luleå, Oxelösund, Gävle (Bomhus Energi) och Vänersborg utnyttjas industriell
spillvärme för leverans av värme till fjärrvärmenätet. Att detta inte är mer allmänt förekommande beror ofta på avtals- och investeringsmässiga problem att komma överens om pris

för värmen, ansvar för spetskapacitet, vad som
händer med värmeleveransen om den aktuella
industrianläggningen stängs etcetera. Ibland ligger spillvärmekällan långt från fjärrvärmenätet,
och investering i anslutning blir olönsam.
Ur energieffektivitetssynpunkt vore ett ännu
mer attraktivt alternativ omvandling av spillvärme till el då el är den mest effektiva energibäraren.
Genom att utnyttja vätskor med lägre ångbildningstemperatur än vatten i en kraftverksprocess
(så kallad ORC, Organic Rankine Cycle) kan lågvärdig värme delvis omvandlas till arbete i en turbin och till el i en generator. Den del av energin
som kan omvandlas till el sjunker med minskande temperaturskillnad varför spillvärme inte får
ha för liten temperaturskillnad mot omgivningen.
Globalt finns flera hundra sådana anläggningar, men ett generellt genombrott låter
fortfarande vänta på sig. Detta beror på att
investeringskostnaderna dels tenderar att vara
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Figur 12: Olika aspekter på systemperspektiv
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för höga i förhållande till värdet av den producerade elen, dels på att tekniken är omogen
och hittills dragits med begränsad effektivitet,
tillgänglighetsproblem och förhöjda underhållskostnaden.
För att rätt energislag ska användas till rätt
sak behövs styrmedel som samverkar. Idag
finns en rad olika styrmedel som samtliga är
tänkta att minska koldioxidutsläpp, effek-
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tivisera energianvändning eller öka andelen
förnybar energi. Konsekvenserna av att dessa
styrmedel inte samverkar är förlorad effektivitet, för maximal effekt hos styrmedlen bör de
harmoniseras. Gröna certifikaten gynnar till
exempel eltillförsel från sopor och biobränsle
i sådan omfattning att den industriella restvärmen på flera platser trängs undan från systemet.

Fakta: Bomhus Energi

BillerudKorsnäs är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning av kartong och papper. BillerudKorsnäs äger ett
flertal produktionsenheter, varav en är massa- och pappersbruket i Gävle.Vid tillverkning av massa och papper finns det
ett stort behov av ånga, vilket bruket i Gävle har tillgodosett bland annat med hjälp av oljepannor. Spillvärmen har i flera
år levererats till fjärrvärmenätet i Gävle. Som en del i ledet att göra energiproduktionen mer hållbar har BillerudKorsnäs
och Gävle Energi byggt ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk genom ett unikt samarbete.
Tillsammans har de två företagen bildat det nya företaget Bomhus Energi AB som äger och driver anläggningen.
Kraftvärmeverket producerar både el, fjärrvärme och ånga. Fjärrvärmen går ut på Gävle Energis fjärrvärmenät, medan
ånga och el används på massa- och pappersbruket. En del av ångan levereras även till ett närliggande sågverk. Bomhus
Energi är ett exempel på att privata och kommunala bolag kan samverka på ett sätt som alla vinner på.

Fokus bör vara att utnyttja rest- eller biprodukter i största möjliga mån. El bör till exempel användas i transportsektorn där möjligt. Biodrivmedel bör främst användas för flyg och båttrafik
och för gods på land där det inte finns annat
alternativ. Fossila bränslen bör endast används
där det är möjligt att använda CCS vilket är troligast inom industrin där det finns processutsläpp
(cement- och stålindustrin).

INTERSEKTORIELL SAMVERKAN
Det finns i dag goda exempel på hur samverkan
mellan förbrukare och producenter av energi
kan ge stor effektivisering i energianvändningen. Ett hinder för denna typ av lösningar är riskhanteringen. Osäkerheten över hur den framtida
energianvändningen kommer att se ut hämmar
investeringar.
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8. Slutsatser och
rekommendationer
Figur 13: Rekommendationer
Applicera systemperspektivet
Skapa verktyget energikollen
Skapa styrmedlet ROT +
Skapa riskhanteringsenheten Energikreditnämnden
Skapa ett kunskapscentrum

Behov som identifierats i denna rapport som
nödvändiga för att Sveriges ska kunna utveckla
energisystemet till att bli smartare och mer energieffektivt listas nedan. Rekommendationer
presenterade är främst riktade till beslutsfattare
såsom politiker.

Systemperspektiv

Information om energiflöden mellan olika samhällssektorer saknas till stor del idag. Energiflöden som är restprodukter i en samhällssektor
skulle kunna användas som energibärare i en
annan.
Utred i detalj hur energiflödena ser ut
mellan olika samhällssektorer.
En stor del av Sveriges energianvändning rör
uppvärmning i någon form. En ökad samverkan mellan el och värmesystem har potential att
minska den totala energianvändningen.

Genomför en genomgripande analys av
möjligheterna att förbättra samverkan
mellan el- och värmesystem. Beakta
speciellt möjligheterna till bättre
utnyttjande av termiska lager.

Mätning och tillgång till data

Energianvändningen bör göras synlig och påverkbar för användaren, alla bör ha tillgång till
information om den egna energianvändningen
och kunna jämföra med andra användare.
Skapa verktyget Energikollen.
Existerande verktyg inom energiområdet; Fjärrvärmekollen, Elpriskollen etcetera men också
verktyg inom andra områden (Bredbandskollen,
Räntekollen) kan användas som illustration över
hur det skulle kunna fungera inom energiområdet. De studier som föreslås ovan för att öka
systemsamverkan utgör viktiga indata till detta
verktyg. Det är också mycket viktigt att förstå
hur systemgränserna kan påverka analysen.
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Tabell 3: Styrmedel
Bredbandskollen

Räntekollen

Energikollen

Med Bredbandskollen kan
konsumenter mäta sin
bredbandshastighet och
också jämföra den med
andra.

Med Räntekollen kan
låntagare ta reda på
bankens rörliga kostnad
för det enskilda hushållets bolån.

Ett verktyg som på liknande sätt som Bredbands
kollen och Räntekollen kontrollerar energianvändningen, men också jämför den med andra gör att
förståelsen och viljan att minska och effektivisera sin
energianvändning ökar.

Styrmedel

Styrmedel och incitament krävs för att utveckla
smarta energisystem. Generellt saknas styrmedel
som premierar smarta energilösningar.
Styrmedel som kan påskynda utvecklingen
av smarta energisystem och främja utnyttjande
av energismart teknik bör utvecklas. Det finns
idag inom många områden en betydande effektiviseringspotential med energisnål teknik. Det
bör övervägas att införa speciella incitament för
energisnål teknik vid renoveringar.
Skapa ROT+ för att premiera
energieffektiviseringsåtgärder för
användare.
Även inom industrin behövs styrmedel för att
utveckla smarta energisystem.
Utveckla incitament för att premiera
energieffektiviserande åtgärder inom
industrin.
Små och medelstora företag utanför den energiintensiva industrin bör speciellt beaktas.

Verktyg för riskhantering

Det finns idag goda exempel på hur samverkan mellan till exempel industri och energibolag kan ge stor energieffektivisering när
det gäller energianvändningen. Ett hinder för
denna typ av lösningar är riskhanteringen.
Det behövs ett instrument för riskdelning för
att kunna öka antalet samverkansprojekt.
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Utveckla riskhanteringsenheten
Energikreditnämnden (liknande
Exportkreditnämnden).

Kunskap och kompetens kring smarta
energisystem behövs

Det finns brister i kunskap och kompetens kring
smarta elnät och smarta energisystem. Det är
därför mycket viktigt att sprida kunskap om
dessa begrepp. Bättre kunskap kan till exempel
bidra till att energisystemet blir mer flexibelt och
därmed mer effektivt.
För att höja kunskapen om energisystemet,
vad smarta energisystem är och hur de kan förbättra och effektivisera energisystemet krävs
kunskapshöjande åtgärder. Som ett led i detta
föreslås att det instiftade nationella rådet för
smarta energisystem får fortleva även efter dess
initiala uppdrag. Rådet skall inte nödvändigtvis
fortsätta i samma form som nu men utformas
så att det kontinuerligt säkerställer att kunskap
och kompetens utvecklas och sprids inom detta
område. Utbildning av certifierade ”energitekniker” måste säkerställas.
Skapa ett kunskapscentrum för smarta
energisystem.
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