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Professorn som
tänker på tvären
Sverige håller täten
i etanolforskningen
nytt riskkapital kan
stärka energiföretag
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ur innehållet:
Alliansensenergipolitiskabudget
Långsiktiga spelregler är högsta prioritet i Alliansens energipolitik. Det
säger Maud Olofsson som ansvarar för energifrågorna i regeringen.
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Tema:Energi,itochdesign
Det räcker inte med avancerad teknik och it. Designen blir en allt viktigare
komponent när det gäller att påverka människors energianvändning. 6–13

Ingelstamtänkerutanförramarna
En tvärvetenskaplig föregångsman fick Energimyndighetens energipris
2006. Vi träffade professor Lars Ingelstam i hemmet i Bromma.
1–1

Detjäserietanolfabriken
Sverige är världsledande när det gäller forskning om etanolproduktion.
Men det är en bra bit kvar till kommersialisering av resultaten.
1–1

Fulltösivindkraftsbranschen
Sverige står inför en formlig vindkraftsboom. Över hela landet
byggs det nya anläggningar.

22–23

Nyttriskkapitaltillenergibranschen
Bara en promille av energiforskningen går till kommersialisering. Därför
föreslår Energimyndigheten att ett nytt statligt riskkapitalbolag inrättas.
2–2
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aktuellt

förslås samtidigt en höjning med 6 miljoner av Energimyndighetens förvaltningsanslag.
Vad är då den största skillnaden med
den nya energipolitiken jämfört med den
gamla?
– Det jag vill ge är långsiktiga spelregler
så att energiföretagen vågar investera i
ny hållbar kraftproduktion, så att man
energieffektiviserar och så att vi får bättre
överföringskapacitet. Det ska vi göra
tillsammans med eu så att det blir likvärdiga villkor för svensk och europeisk
industri, säger näringsminister Maud
Olofsson.

Bristpåriskkapital
ienergisektorn

U

nder perioden 1996–2005 har staten gett 79,4 miljoner
kronor i stöd till Ångström Solar Center i Uppsala.
I slutet av november såldes företaget Solibro ab till tyska
Q-Cells. Ytligt sett kan det ses som en affär bland andra.
Försäljningen sätter emellertid fingret på en öm punkt för
den svenska energisektorn – bristen på riskvilligt kapital
eller riskkapitalister som vill satsa på utveckling och tillverkning av ny, modern energiteknik, det vill säga ytterst
kommersialisering och industrialisering av FoU-resultat.
År 2003 investerade industriella och finansiella aktörer
drygt 16,3 miljoner kronor i Solibro ab, i samband med en
nyemission. Energimyndigheten beviljade bidrag på 15,5
miljoner. Kapitalet användes för att utveckla storskalig
produktionsteknik och produktionsmetoder för cigsskikt på stora glasytor.
I år genomfördes ytterligare en nyemission och Energimyndigheten beviljade ett villkorslån på drygt 7 miljoner
kronor (som av allt att döma kommer att återbetalas). Ett
mål med stödet var att skapa förutsättningar för byggandet
av en kommersiell storskalig produktionsanläggning i
Sverige, som i sin tur leder till att skattebetalarnas pengar
återbetalas i form av ökad tillväxt, sysselsättning, regional
utveckling etc. Nu blir så inte fallet.

S

taten har således satsat skattemedel på en utveckling
som visat sig framgångsrik, men som när frukterna
ska skördas i form av jobb och exportintäkter hamnar i
tyska händer. Det kan och ska inte lagligen förhindras,
men frågan som måste ställas är hur klimatet för svenskt
riskvilligt kapital ska förbättras när det gäller utveckling
av ny, miljövänlig energiteknik. Och hur myndigheten
långsiktigt ska agera som FoU-finansiär.
Vi har i en rapport till regeringen lagt vissa förslag, som
inte löser hela problemet men som vore ett steg i rätt riktning. Huvudförslaget innebär att ett statligt aktiebolag
bildas som ska förvaltas av Energimyndigheten. Bolaget
kan sedan tillsammans med andra statliga och privata
aktörer agera för att öka riskkapitalförsörjningen.
Jag vill väcka frågan och hoppas
att beslutsfattare, energitekniksektorn, tillämpliga myndigheter
och riskkapitalaktörer ser möjligheterna som ligger i att utveckla
forskningsresultat och skapa jobb
och exportintäkter samt – givetvis – bidra till ett mer hållbart
energisystem.

thOmaS kOrSfeldt,
Generaldirektör
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Maud olofsson presenterade inga stora överraskningar i regeringens energibudget.

olofsson vill ha
långsiktiga spelregler
Långsiktiga spelregler och en fortsatt satsning på förnybar energi. Det är några av
de viktigaste frågorna för näringsminister Maud Olofsson som fått energifrågorna
på sitt bord.
n Ökad satsning på förnybara energikällor som vindkraft, solvärme och biobränsle utmärker den nya regeringens
energipolitik där ökad energitrygghet är
ett centralt tema. Strävan är att på olika
sätt ta sig ur olje- och gasberoendet. Men
eftersom det dröjer tills dessa energikällor
klarar energibehovet väntar regeringen
med att stänga fler kärnkraftverk.
– Förnybar energi är väldigt viktigt.
Både för Sveriges energibehov och för att
komma till rätta med de miljöhot som
hela världen står inför, säger näringsminister Maud Olofsson.
Fortsatt minskade koldioxidutsläpp är
ett annat viktigt inslag i den nya energipolitiken. Kopplat till detta är satsningen på miljöbilar och en översyn av
miljöklassningen av fordon och bränslen. Miljökraven ska också skärpas vid
offentlig transportupphandling. Vidare
anslås mer pengar till klimatrelaterad
forskning och utveckling. De nuvarande
målen för klimatpolitiken kvarstår med
en aviserad översyn av målen 2008.
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Bland nyheterna i budgeten för nästa
år på drygt 2,7 miljarder finns ett stöd
på 30 miljoner kronor till påskyndad
utveckling av vindkraften. Denna satsning backas upp av fyra regionala så
kallade ”vindkraftssamordnare”, som
ska underlätta etableringen av nya vindkraftverk.
Mer pengar till Energimyndigheten
En lagändring föreslås också för att göra
småskalig vattenkraft berättigad till elcertifikat även efter 2012. Regeringen vill
vidare ge fortsatt stöd till energiinvesteringar i både offentlig verksamhet och
bostadshus, bland annat genom att
främja solvärme och biobränsleeldade
uppvärmningssystem. Ny elproduktion i
form av kraftvärme kommer också att
stimuleras, bland annat genom systemet
med elcertifikat. Målet är att skapa en
effektivare energianvändning.
I budgeten för 2007 avsätts vidare 817
miljoner kronor till energiforskning och
utveckling. För att klara detta merarbete

Vill öka handeln med utsläppsrätter
På det internationella planet handlar den
nya klimatpolitiken om att driva på ett
strategiskt energisamarbete mellan eu,
Kina och Indien för att hjälpa de asiatiska jättarna att begränsa sina utsläpp
av växthusgaser. Regeringen vill också
öka handeln med utsläppsrätter inom
Europasamarbetet, och dessutom få
med fler länder i detta samarbete. Besked om hur den så kallade ”klimatmiljarden” ska användas dröjer. Det handlar här om klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd. Avsikten är att skapa tillväxt, nya
jobb och miljönytta i Sverige.
Regeringen kommer så småningom att
bjuda in samtliga riksdagspartier till en
”bred och långsiktig” överenskommelse
om energipolitiken, baserad på Alliansens gemensamma energistrategi.
david dahmén

budget FÖr energipolitiken 2007
Energimyndigheten, förvaltningskostnader

(Mkr)
201,7

Insatser för effektivare energianvändning

135,5

Teknikupphandling/marknadsintroduktion

65,0

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

49,4

Energiforskning

816,2

Internationella klimatinsatser

18,1

Statlig prisgaranti för elcertifikat

39,5

Kostnader vid avveckling av Barsebäck
Planeringsstöd för vindkraft m.m.

240,1
30,0

Stöd för energiinvesteringar
i offentliga lokaler

700,0

Stöd för energiinvesteringar i småhus

403,0

Stöd för solvärme i kommersiella lokaler
totalt

10,0
2 708,5
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Sverige kan påverka
klimatsamarbetet

Både olje- och eluppvärmningen minskar i Sveriges bostäder.

Oljeuppvärmningen minskar kraftigt
Användningen av olja till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler
minskade med 32 procent mellan 2004 och 2005. Samtidigt valde allt fler fastighets
ägare att värma sina hus med värmepumpar eller biobränsle.
n – Det höga oljepriset och övergången
till värmepumpar i småhus förklarar den
stora minskningen av oljeanvändningen,
säger Johanna Andreasson vid Energimyndigheten.
Även elanvändningen har minskat,
visar ny energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2005 som scb tagit
fram på uppdrag av Energimyndigheten.
Under 2005 användes 20,6 twh el
för uppvärmning och varmvatten av
småhus, flerbostadshus och lokaler, en

minskning med 9 procent jämfört med
året innan. Hushållsel inräknas inte.
Minskningen på 2 twh beror på den
stora ökningen av luftvärmepumpar.
Dessutom har användningen av biobränsle ökat bland småhus på lantbruksfastigheter. Det är den köpta energin
som redovisas – den använda energimängden är högre eftersom värmepumpar i genomsnitt ger ett tillskott av 2 à 3
kWh per insatt kWh.
I småhusen minskade elanvändningen

med 6 procent jämfört med 2004, i flerbostadshus med 22 procent och i lokaler
med 14 procent.
Biobränsleanvändningen ökade till
12,0 twh i småhus, flerbostadshus och
lokaler 2005, jämfört med 10,9 twh året
innan.
Trots att 2005 var något kallare än
2004 har den totala energianvändningen
för uppvärmning och varmvatten minskat. Det tyder på att viss energieffektivisering skett samtidigt som antalet
värmepumpar i småhus ökade kraftigt
(37 procent).
Läs mer på www.scb.se
Gunilla Strömberg

Energiskatter är mer effektiva än bidrag
Energi- och koldioxidskatten ökar
energieffektiviteten och minskar
utsläppen av koldioxid. Det konstaterar
Energimyndigheten och Naturvårdsverket i en gemensam utredning.
n Energi- och koldioxidskatten har haft
stor effekt på utsläppen inom framför
allt fjärrvärme och individuell uppvärmning. Dagens skattenivåer på dessa
områden har en kraftigt styrande effekt.
– Samtidigt skulle ytterligare höjningar av energi- och koldioxidskatten
på bränslen vid uppvärmning inte
minska utsläppen på lång sikt, och då



behöver man fundera på andra alternativ, konstaterar Karin Sahlin, projektledare vid Energimyndigheten.
Rapporten ”Ekonomiska styrmedel i
miljöpolitiken” är en omfattande kartläggning av befintliga ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som skatter,
bidrag och avgifter. Myndigheterna har
utrett styrmedlens effektivitet ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
– En av våra slutsatser är att bidrag
generellt leder till lägre kostnadseffektivitet och har sämre möjlighet att styra
mot miljömål än exempelvis skatter,
säger Marcus Carlsson Reich, projektledare vid Naturvårdsverket.

n Sverige bör driva på det internationella klimatsamarbetet inom eu och fn
och genom egna konkreta insatser
främja en framtida global klimatöverenskommelse, skriver Energimyndigheten i en ny rapport, ”De flexibla mekanismernas roll efter 2012”.
Kyotoprotokollet är ett första viktigt
steg på vägen för att minska utsläppen
av växthusgaser. Men sedan krävs ännu
större insatser.
Genom flexibla mekanismer kan åtaganden uppfyllas med bibehållen miljöintegritet. eu:s utsläppshandelssystem är
en flexibel mekanism. I Kyotoprotokollet
introducerades också två projektbaserade
mekanismer: ji och cdm.
– Det finns i dag ett brett internationellt stöd för flexibla mekanismer och de
används både av företag och av länder.
Olika mekanismer kan bredda och fördjupa det internationella klimatsamarbetet, säger Ulrika Raab, projektledare
på Energimyndigheten.

foto: anette andersson

Sverige kan bidra till ett fortsatt internationellt klimatsamarbete genom att delta
i utvecklingen av flexibla mekanismer.
Det anser Energimyndigheten i en ny
rapport.

Ulrika Raab på Energimyndigheten vill stärka
Sveriges roll i klimatsamarbetet.

Etablerandet av en internationell
marknad för handel med växthusgaser
är bland det viktigaste som åstadkommits genom Kyotoprotokollet. Marknadens fortsatta utveckling efter 2012 är
dock osäker eftersom beslut om ett långsiktigt ramverk inte har fattats.
– Sverige bör aktivt bidra till utvecklingen av en framtida klimatregim
genom att stärka och stödja växthusgasmarknaden. Sverige bör också så långt
det är möjligt agera gemensamt med
andra industrialiserade länder, säger
Ulrika Raab.
Gunilla Strömberg

Så klarar Sverige de energipolitiska målen

För vägtrafiken finns en mängd olika
styrmedel, som koldioxiddifferentierad
fordonsskatt, skatt på drivmedel och
förmånsregler vid fri bil.
– Vi bedömer att det saknas en utvärdering som analyserar samspelet
mellan de olika ekonomiska styrmedlen inom vägtrafiken eller möjligheten
till eu-gemensamma styrmedel för att
minska utsläppen och öka kostnads
effektiviteten, menar Karin Sahlin och
Marcus Carlsson Reich.
Ladda ner eller beställ rapporten på
www.energimyndigheten.se
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n Trots att nästan all bensin är låginblandad med etanol uppnåddes inte målet att
biodrivmedel ska utgöra 3 procent av
drivmedlen för transporter 2005. I stället
blev andelen 2,2 procent. Det framgår av
Energimyndighetens skrift Energiindikatorer 2006, som är en årlig uppföljning
av de energipolitiska målen.
I rapporten Energiindikatorer 2006
framgår också att:
• Nära 51 procent av alla elkunder har
valt att omförhandla sitt elkontrakt
och/eller bytt elleverantör.
• Marknadsandelen för de tre största elhandlarna har sjunkit från 66 procent
till 54 procent mellan 2000 och 2004.
• Självförsörjningsgraden i den svenska
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20 procent av fjärrmätarna
är installerade

energiförsörjningen är relativt låg. 73
procent av den energi som används i
Sverige är importerad.
• Oljeanvändningen i transportsektorn
har ökat med cirka 40 procent de senaste 20 åren. Under samma period
har oljeanvändningen för bostäder och
service minskat med 70 procent.
• Energikostnadernas andel av hushållens totala utgifter har ökat och uppgick 2004 till 9 procent.
I Energiindikatorer 2006 redovisas ett
trettiotal indikatorer med kommenterande
texter, samt en sammanfattning av de
energipolitiska målen.
Rapporten kan laddas ned från
www.energimyndigheten.se

Från den 1 juli 2009 ska samtliga elkunder
få månadsvis avläsning av sina elmätare.
För att klara detta krävs att de flesta av
dagens elmätare byts ut för att kunna
fjärravläsas.
I oktober 2006 hade cirka 950 000
mätare bytts ut, vilket motsvarar cirka 20
procent av alla mätare.
Vid utgången av 2007 kommer antalet
installerade mätare ha ökat kraftigt. De
fem största elnätsföretagen – Vattenfall,
E.ON, Fortum, Göteborg Energi och Mälar
energi – kommer då att ha installerat cirka
60 procent av sina mätare, enligt Energi
marknadsinspektionens bedömning.

Mer pengar
till grundforskning
Energimyndigheten satsar nära 15 miljo
ner kronor per år på energiriktad grund
forskning för perioden 2007–2009. Pro
jekten spänner över ett brett fält av ener
gifrågor: från nano- och vätgasforskning
till förbränning, solceller och generatorer.
– De projekt vi nu och framöver finan
sierar kommer på lång sikt att skapa goda
förutsättningar för fortsatt utveckling mot
ett hållbart energisystem, säger general
direktör Thomas Korsfeldt.
Ansökningarna har prioriterats av Ener
gimyndighetens grundforskningskommit
té efter en första grundsållning hos Veten
skapsrådet. Bara 19 ansökningar av totalt
188 energiriktade ansökningar får finan
siering, så prioriteringen har varit hård.

Översvämningar kan
drabba elförsörjningen
Allvarliga översvämningar av Vänern och
Mälaren kan bli följden av klimatföränd
ringar enligt Klimat- och sårbarhetsutred
ningens delbetänkande i november 2006.
Möjligheterna att tappa av vatten måste
därför kraftigt öka i Stockholm och Söder
tälje, men framför allt från Vänern där en
tunnel till Nordsjön föreslås.
Utredningen, som tillsattes i juni 2005,
tittar på effekterna av klimatförändringar
och hur samhällets sårbarhet kan minskas.
Riskerna för översvämning runt Mälaren,
Hjälmaren och Vänern utreddes mot bak
grund av de stora översvämningarna runt
Vänern 2000/2001.
En översvämning vid en så kallad 100årsnivå (högsta vattenståndet på ett sekel)
påverkar avlopp, industrier och vattenför
sörjningen kraftigt. Runt Mälaren skulle
mer än 840 000 kvadratmeter bebyggelse
drabbas, liksom el-, tele-, vatten- och
dataförsörjning.
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StYr vårt Sätt att använda enerGi
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Deträckerintemedbrateknikförattminskaenergianvändningen.
Förattpåverkamänniskorsenergianvändningbehövsävengod
design–bådeestetiskochfunktionell.ProgrammetEnergi,itoch
designtäppertillenviktigluckapåforskningskartan.

änk er en levande lampa som slår ut när förbrukningen minskar. I höstas blev den svenska Blomlampan, framtagen av Interactive Institutes Powerstudio i
samarbete med designgruppen Front, nominerad av
Time Magazine till årets coolaste uppfinning. Tanken bakom
lampan är att visualisera och öka medvetenheten om energiförbrukningen i hemmet.
– Vi tror att energieffektivisering måste börja med en ökad
medvetenhet hos oss konsumenter. Visst går det att göra en
hel del med smarta styrsystem och andra tekniska lösningar,
men om vi människor får ett nytt tankesätt så kan vi komma
ännu längre, säger Christina Öhman, strategisk utvecklare på
Powerstudion.
Enligt Christina Öhman har de ringat in ett område där
det är tomt på forskningskartan. Och det gäller inte bara i
Sverige utan även i resten av världen. Med perspektivet att it
och energi är designmaterial uppstår dock nya och spännande
möjligheter att visualisera elförbrukningen.
i det treåriGa forskningsprogrammet Energi, it och design ska

kompetens på it-området kombineras med designkompetens
och kunskap om människors attityder till främst värme- och
elenergi, vardagsvanor och teknikanvändning.
Kenneth Asp, projektledare på Energimyndighetens avdelning för hållbar energianvändning, och Bo Dahlbom,
professor vid it-universitet i Göteborg och forskningschef
vid Interactive Institute, koordinerar det tvärvetenskapliga
programmet.
– Under de trettio senaste åren har användningen av el
i svenska hushåll fördubblats. Potentialen att spara energi
inom sektorn bostäder och lokaler är mycket stor, i storleksordningen 20–30 procent. Vi hoppas kunna påverka hushållens och individens beteende för att spara energi genom att
nyttja moderna och avancerade it-metoder och nya designade
produkter, säger Kenneth Asp.
– Vi är ett välmående folk och det är inte så lätt att motivera
effektiviseringar på individnivå med att man tjänar några
kronor här och där. Den här satsningen på energieffektivise-
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binera teknisk, samhällsvetenskaplig, humanistisk och konstnärlig
kompetens i utvecklingen av den framtida
vardagstekniken.
Det vanliga sättet
att arbeta med energi
effektivisering är
exempelvis med olika
En strömbrytare som
ekonomiska styrmedel
tvingar dig att göra val.
och diverse reklamkampanjer. Här är tanken att skapa en kampanj
som fortgår hela tiden i hemmet. Med hjälp av
attraktiva och spännande it-designlösningar
integrerade i bostädernas inredning kan energiförbrukningen synliggöras.
– De här innovativa it-lösningarna och design
produkterna ska inte bara göra individerna
uppmärksamma på energiförbrukningen utan
även ge dem bättre möjlighet att kontrollera
den, förklarar Bo Dahlbom.
Visuella effekter ger direkt återkoppling på vår energianvändning.

ring i vardagslivet handlar också om att fräscha
upp den här frågan och börja diskutera den ur
lite nya perspektiv, tillägger Bo Dahlbom.
Programmets vision är ett samhälle där männis-

Lampan (Flower lamp) är kopplad
till den totala elförbrukningen
i hemmet under de tre senaste
dagarna. Om du ökat din förbrukning sluter sig lampan men om
trenden i stället varit att du
minskat förbrukningen öppnar
sig lampan (se omslaget).

kor får möjlighet att styra och kontrollera sin
energianvändning och att svenskt näringsliv
blir ledande på produkter och tjänster för
energieffektivisering. Tanken är att forskningsprojekten ska vara så pass konkreta att det ska
komma ut produkter och tjänster både i existerande företag och i nya företag.
Bo Dahlbom ser de här kommande tre åren
som ett första litet steg. Det finns mycket att
göra för att omsätta vetenskaplig forskning till
praktiska och kommersiella tillämpningar. Han
ser framför sig en stor nationell forskargrupp
som fokuserar på vardagens energieffektivisering.
Avsikten är att satsningen ska bli uppmärksammad både i Sverige och internationellt och
vara en förebild för hur det är möjligt att kom-

foto: electrolux

TEMA: energi, it och design

Vitvarubranschen
studerar användarna

V

itvarubranschen har kommit betydligt längre än
många andra när det gäller att energieffektivisera
sina produkter tack vare ett medvetet arbete kring
funktion, utformning och beteende.
Henrik Otto, designchef på Electrolux, talar om
konsumentinsiktskoncept.
– Vi gör observationsstudier hemma hos människor
för att kolla deras beteende. För att inte styra dem frågar vi först i efterhand varför de betett sig på ett visst
sätt. Udda beteenden kan vara något som inte direkt
kopplar till produkten, förklarar han.
Medan industrin har ett nyktert sätt att angripa
energianvändningen är privatpersoner svårare att
komma åt. Vanliga konsumenter lägger ett större
känslomässigt privat värde i hur de använder energi.
Därför måste man vara noga med signalvärdet när
man utformar en produkt för att påverka energi
användningen, påpekar Henrik Otto.
– Det får inte vara pekpinneaktigt. Signalvärdet ska
uppmuntra men inte inkräkta på mitt eget
val av hur jag vill använda en produkt.
I den spontana upplevelsen måste
ligga en önskan att göra rätt. Det
är en av de stora utmaningarna,
säger Henrik Otto.
I dag finns diskmaskiner
som automatiskt känner av hur
mycket disk maskinen innehåller
och hur smutsig den är och som utifrån detta automatiskt doserar rätt
mängd vatten och diskmedel. Electrolux designtävling, Design Lab
2005, hade ett bidrag i form av en
tvättmaskin som tvättar med
negativa joner och tryckluft
i stället för vatten. Vad som
händer med den vill Henrik
Otto inte uttala sig om,
men säger ändå något som
ställer begreppen på ända:
– Jag tror det är oundvikligt att vi kommer tvätta
utan vatten i framtiden.

Dagens elmätare ger inte tillräcklig information

och många hushåll saknar ännu egna mätare.
När individuella mätare införs i stor skala,
möjliggörs timvis mätning som ger en direktbild av den egna förbrukningen på exempelvis
webben. Mycket blir möjligt redan med lite intelligentare elmätare, och programvara, som
kan lagra, bearbeta och visualisera informationen. Programmet stödjer även utvecklingen av
sensorteknik och sensornätverk som kan ge information om bostäder och lokaler ur energisynpunkt.
– När människor vet hur deras energiförbrukning ser ut behöver de möjligheter att styra
sin förbrukning på ett förnuftigt och enkelt
sätt. Det behövs begripliga och användbara
styrsystem som baseras på studier av användarnas beteende, konstaterar Kenneth Asp.
– Det finns en hel del forskning om energi
och beteende, men det finns egentligen ingen
forskning som kopplar ihop teknik, beteende
och energi. Det är här vi kommer in med vårt
program, säger Christina Öhman.
Susanne Rosén

Anne Laquist

Forskningsprogrammet Energi, it och design
Målet med forskningsprogrammet Energi, it
och design är att påverka hushållens energi
användning med hjälp av moderna it-metoder
i kombination med produktdesign, främst när
det gäller hushållsel, uppvärmning, varmvatten
och elvärme.



Forskningsprogrammet ska även stimulera
till idéer och resultat som i förlängningen kan
leda till att svensk industri kan komma att
utveckla produkter inom energi- och miljö
området. Till programmet har knutits ett särskilt
rådgivande organ med ledande representanter

från företag, organisationer och myndigheter,
till exempel Electrolux, Riksbyggen, Elforsk,
Boverket och Göteborgs Energi.
Forskningsprogrammet pågår under perioden
2006–2008. Totalt har Energimyndigheten
avsatt 30 miljoner kronor till programmet.

ENERGIVÄRLDEN  5/2006

ENERGIVÄRLDEN  5/2006



TEMA: energi, it och design

I frontlinjen för den
nya vardagstekniken
I

I projektet AWARE är tanken att utifrån livsstils

– Vi vill arbeta med hemmet som
helhet, säger Jin Moen, projekt
ledare på Interactive Institute.
10

koncept ta fram och utvärdera produktproto
typer som ska öka människors möjligheter att
förstå och påverka sin energiförbrukning.
– Det är spännande att försöka påverka folks
vanor och beteenden med design. Vi vill arbeta
med hemmet som en helhet, inte bara enstaka
produkter, och kommer därför att ta hänsyn till
faktorer som livsstil och olika typer av hushåll,
säger Jin Moen.
De har inledningsvis gjort åtta inspirationsintervjuer med elkonsumenter i olika åldrar
och boendemiljöer. Här har de ställt ganska
öppna frågor för att se hur de relaterar till energi
och elprodukter i hemmet och vilken förståelse
för el de har. Forskarna vill komma åt de bakom
liggande tankarna som styr olika energibeteenden. Till exempel, varför släcker man en lampa,
är det för att spara el eller för att man inte tycker
om att ha det ljust? Eller varför lämnar vi lampor
tända i de rum vi inte är i, eller när vi reser bort?

bövik

e sk
ar
ass
n: l
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tio
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ill

Powerstudion, ett stenkast från Energimyndigheten i Eskilstuna, samlas medarbetarna
för sitt tisdagsmöte. Det är en ung och tvär
vetenskaplig forskargrupp som med snygg och
rolig design i kombination med modern informa
tionsteknik vill visualisera och påverka människors energiförbrukning. Gruppen består av allt
från sociologer, genusvetare och etnologer till industridesigners, datatekniker och civilingenjörer.
Interactive Institutes Powerstudio har funnits sedan 2004 och har med stöd av Energimyndigheten visat exempel på vad som kan
göras med enkla medel: sladdar som lyser när
elförbrukningen ökar, lampor som öppnar sig
likt blommor när elförbrukningen sjunker och
elprylar som talar om att de borde stängas av
på fyndiga och underhållande sätt. Intresset för
prototyperna är stort och de visas på utställningar världen över (i skrivande stund är de på
väg tillbaka från New York).
– Vi utgår oftast från hemmet och bostaden
där vi får våra vanor och förhållningssätt, berättar Jin Moen, projektledare för aware, som
har fått forskningsstöd av Energimyndighetens
satsning Energi, it och design.

foto: anette andersson

I den tvärvetenskapliga
forskarmiljön på Power
studion utvecklas
ny produktdesign för
framtidens hushåll.

Sensorer tar tempen på bostaden
Jessica Linde, Anton Gustafsson, Carin Torstensson och
Magnus Bång utanför Powerstudion i Eskilstuna.

Kunskapen används för att skapa produkter som
passar olika livsstilar och kan hjälpa människor
att ta rätt beslut och spara el av bara farten.
– Vårt mål är inte att göra färdiga produkter
utan att göra prototyper som kan provocera och
sätta fokus på vissa saker. Sedan är det upp till
produkttillverkarna att ta till sig de idéerna och
se till att produkterna tillverkas, säger Jin Moen.
Projektet Young Energy 2 får också stöd av Energi,

it och design. Även det är en fortsättning på ett
tidigare projekt och handlar om tonåringars
kunskap om och användning av energi. Här ska
mobiltelefonspelet Poweragent utvecklas och
testas på ungdomar i Växjö och Smedjebacken
för att se om det är en bra metod att få upp
deras ögon för sin energiförbrukning, berättar
projektledaren Carin Torstensson.
– Om vi använder oss av dagens teknik –
mobiltelefoner, datorspel och Internet – så blir
steget lite kortare för att få dem intresserade
och ändra sitt energibeteende, säger hon.

Individuell energimätning i flerfamiljshus kan bli betydligt billigare med trådlös sensorteknik.
Nu utvecklar forskarna den nya tekniken.

G

enom att placera ut små sensorer som
kopplas ihop i trådlösa nätverk går det
att kartlägga energiförluster och en
mängd andra parametrar för att optimera energi
användningen. I kombination med Internet, ipteknik och mobiltelefoni öppnar sensortekniken
för helt nya möjligheter för styrning och kontroll.
Linköpings universitet har fått stöd från Energi
myndighetens satsning Energi, it och design för
att utveckla ett prototypsystem för trådlös individuell värmemätning i flerfamiljshus.
– Individuell mätning av uppvärmning i
flerfamiljshus kan sänka energiåtgången med
10–20 procent. Problemet är att sådana system
ofta har höga installations- och underhållskostnader. Om trådlösa nätverk används för
insamling av mätdata tror vi att kostnaderna
kan reduceras, säger professor Shaofang Gong
som leder projektet.
Forskargruppen tar hjälp av en ny standard, Zig-

Susanne Rosén

Bee, för att bygga sensornätverk som kan mäta
värme i varje rum. Marknaden för ett trådlöst
mätsystem för värmeförbrukning i flerfamiljs-
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hus är stor. En fördel med att använda ett standardbaserat trådlöst nätverk är att det minskar
produktionskostnaden och förenklar produktutvecklingen.
– Vi börjar med värme, men nätverken kan
också användas för att registrera fukt och
rörelse. Tekniken går också att vidarutveckla
och mätarna skulle kunna kopplas till olika
displayer som ger information till hushållet om
förbrukningen, tror Shaofang Gong.
Ett trådlöst sensornätverk består av små batteri

drivna sensornoder som hjälper varandra att
skicka data till en basstation. ZigBee-sensorerna
kan ligga i åratal eller decennier utan att behöva
laddas. Dessutom kan de kopplas ihop i väldigt
stora nätverk med upp till 65 000 moduler och
skicka signaler omkring 150 meter mellan två
moduler.
– Nu håller vi på att utveckla hårdvaran och
därefter tar vi fram mjukvaran. Nästa steg är
att bygga upp och testa trådlösa nätverk, säger
Shaofang Gong.

billig teknik
Thiemo Voigt, forskare på
sics (Swedish Institute of
Computer Science), leder
ett projekt som studerar
trådlös insamling av data
i stora byggnader, där det i
dag finns olika trådbundna
system för fastighetsauto
mation.
– Med trådlös teknik kan
dessa system kompletteras
för att mäta eller styra nya
saker utan att behöva dra
fler dyra kablar, säger han.
Forskarna har tagit fram
ett speciellt operativsystem,
skräddarsytt för resursbegränsade noder där det
också går att köra tcp/ip,
protokollet som Internet
bygger på.

Susanne Rosén
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”God design ger bättre effekt än tråkiga budskap”
Att kombinera energieffektivisering med attraktiv design innebär nya affärsmöjligheter. Det hävdar Mia Leterius och Marcus
Jahnke, som är aktiva i nätverket O2 nordic för hållbar design.

kvartalSekOnOmin förSvårar i många branscher,

men i takt med att energianvändningen börjar
komma allt högre upp på dagordningen blir
också sambandet mellan energieffektivitet och
utformning allt intressantare för företagen att
ta på affärsmässigt allvar.
– Design för energieffektivitet kan bli en väldig hävstång, precis som ergonomi gett anledning att arbeta med design. Design kan hjälpa
till att skapa en produkt som blir spännande
på en marknad där energieffektivitet blir allt
viktigare. Det kan ge ett mervärde, konstaterar
Marcus Jahnke.
Tekniska förbättringar är en sak, men den

verkliga möjligheten ligger i att förbättra handhavandet av produkter och på så vis bidra till
större energieffektivitet. Det gäller sociologi,
psykologi och pedagogik likaväl som estetik.
I stället för att informera människor om hur
de bör bete sig för att använda energi effektivare kan man förändra själva verktyget
för att åstadkomma samma sak. Idén bygger
på att skapa attraktiva produkter med goda
energiegenskaper som görs synliga för konsumenten i stället för att leverera tråkiga budskap
som vädjar till sparsamhet och samvete, ofta i
motsats till nytta och bekvämlighet.
det Ställer StOra krav på design och produktut-

veckling. Men vad som framför allt behövs är
en insikt om energieffektivitet som affärsmöjlighet och en förmåga att omsätta detta i nya
lösningar, attraktiv design och effektiv marknadskommunikation, framhåller Marcus
Jahnke och hans kolleger.
– Av ren självbevarelsedrift borde varje företag
sätta sig ner och tänka efter vilken beredskap
man har för detta, påpekar Marcus Jahnke.
anne laquiSt

fOtO: jOhan WinGbOrG

E

nergieffektivisering har länge haft låg
status i företagsorganisationer, eftersom
ekonomistyrningen premierar kortsiktighet. Det menar Mia Leterius, projektledare
och designer, och Marcus Jahnke, utvecklingsingenjör och designer, båda aktiva i nätverket
o2 nordic för hållbar design. Inom Innovatums
projekt ”Lönsamma miljöaffärer” har de tillsammans med en kollega analyserat designens
roll för ”branschen” energieffektivisering.

Mia leterius och Marcus jahnke vill höja statusen för energieffektivisering med hjälp av design.

hon vill göra pellets trendigt
fOtO: jOhan WinGbOrG

Den svenska pelletsbranschen går för högtryck tack vare höga energipriser. Men branschen
lämnar användarna i sticket. Det krävs bättre design för att tvätta bort fördomar och stärka
pelletsens utveckling i framtiden, enligt en färsk analys.

D
den hemvävda stämpeln på
miljöteknik behöver tvättas bort,
enligt ingrid karlsson.
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et räcker inte med att säga att man har
bra teknik. Vill man nå en större grupp
måste man tänka på bekvämlighet, säger designern Ingrid Karlsson
Hon har i samarbete med branschorganisationen Pellsam studerat hur svenska pelletsanläggningar är utformade och hur budskapen kommuniceras ut. På uppdrag av samverkansplattformen
Innovatum, som driver projektet ”Lönsamma
miljöaffärer” i Västra Götalands-regionen, har
hon gjort en strategisk analys av branschen.
Branschen präglas av stor entusiasm och stort
kunnande, men har vänt sig till de redan frälsta.
De ska gärna kunna meka och snickra till egna

lösningar. Systemen är oöverskådliga med
mycket pryttlar, rör och mätare. Mest förskräckande är bränsleförsörjning och lagring.
– Ska man nå fler än entusiasterna måste det
vara enkelt. Man behöver samla reglagen och
rensa på ytan så att man inte skrämmer bort
kunder. Det tål att tänka på att pelletseldning
konkurrerar med värmepumpar – bara ett skåp
med en mätare på, säger Ingrid Karlsson.
Hanteringen av själva pelletsen lämnar
mycket övrigt att önska. Det fanns inte ett färdigt förråd att köpa när studien genomfördes.
Det ledde till att två pelletsförråd för bulkleveranser utvecklades i examensarbeten på
ENERGIVÄRLDEN5/2006

ingenjörsutbildningen vid Högskolan Väst, där
Ingrid Karlsson undervisar.
– Hur man ska köpa sina pellets och få in
dem i pannan är ännu viktigare än pannskalets
utformning, framhåller Ingrid Karlsson.
Det största hindret för en enkel, överskådlig
paketlösning är bristen på samordning mellan
tillverkare av olika utrustningsdetaljer. Sånär
som på någon enstaka leverantör tar ingen helhetsansvar för systemen.
De österrikiska pelletspannor som säljs på
den svenska marknaden ger mycket av värmepumpens kylskåpskänsla. De är både enklare
och tjusigare än de svenska – men samtidigt
dyrare och med sämre verkningsgrad.
De österrikiska pannorna lanseras också på ett
annat sätt. Reklamen vänder sig till en ny kundgrupp med en annan livsstil är den uppoffrande
och försakande för miljöns skull. Den riktar in
sig på bekvämlighet och coola människor.
– Vi måste nå dit. Folk vill inte höra att de
måste upp på natten för att stoppa i en ny laddENERGIVÄRLDEN5/2006

ning. Det smäller högre att kunna reglera sin
panna från mobiltelefonen, säger Lars Åbom i
Pellsams styrelse.
Ingrid Karlsson instämmer:
– God design kan tvätta bort fördomar om
vissa produktområden och få bort den hemvävda
stämpeln över miljöteknik och energieffektiva
produkter. Kombinerat med strategisk kommunikation kan god design sälja miljötänkandet till
konsumenten som något trendigt.
För att nå nya kundgrupper måste den svenska
pelletsbranschen börja tänka om, både i fråga
om utformning och hur man kommunicerar
med marknaden. Det är Ingrid Karlsson och
Lars Åbom överens om. Men det kommer sannolikt att dröja.
– På grund av elpris och oljepris lider branschen av växtvärk. Det råder brist på kunnigt
folk och för närvarande gäller det att se till att
man över huvud taget klarar leveranserna, säger
Lars Åbom.
anne laquiSt
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Foto: Anette Andersson

vinjett

Lars Ingelstam, professor emeritus

Professorn som tänker på tvärs
En tvärvetenskaplig föregångare som tror på småskaliga lösningar. Professor Lars Ingelstam har fått
Energimyndighetens energipris 2006, bland annat för sin förmåga att tänka utanför givna ramar.

M

ånga frågor på energiområdet är färdigforskade. Snarare behöver vi veta mer om
varför det inte händer det
som borde hända!
Ett ganska så typiskt uttalande av
Lars Ingelstam. Han ser inte enbart de
vita fläckarna på energiforskningens
karta. Framför allt är han nyfiken på
varför samhälle och individer inte alltid
ändrar sina konsumtionsmönster och
gör ”kloka” val när det nu redan finns så
mycket kunskaper och bra teknik. . .
Typiskt för en systemforskare, faktiskt. Där själva tänket går ut på att hitta
riktningen, vägen som för framåt, utan
att vare sig stranda i detaljerna eller de
stora, komplexa översiktsmodellerna.
Eller förresten, systemforskare kan inte
ensamt stå som etikett för Lars Ingelstam.
Den korrekta titeln är professor emeritus
vid institutionen för teknik och social
förändring, Linköpings universitet. Men
han är också så mycket mer, med sin bakgrund som framtidsforskare, civilingenjör
och matematiker. Dessutom är han en
välkänd samhällsdebattör, framför allt
inom ”alternativ” ekonomi. Toppa detta
sedan med en kristen, humanistisk livssyn
och förkärlek för folkrörelseandan.
Vid entrén till tegelvillan i Bromma möter

Lars Ingelstam själv med dammsugaren
i ena handen och telefonen i den andra.
Det har varit mycket telefonprat hela
morgonen med den firma som ska komma
och borra för bergvärme. För nu ska
oljepannan ut.
Få svenskar förenar så många infallsvinklar på tillvaron i allmänhet och
energiområdet i synnerhet som denne man
som just nu dammsuger och byter energisystem i sitt hus. Så det var kanske ingen
överraskning att Energimyndigheten utsåg honom till 2006 års energipristagare.
”Som bevis på uppskattning för sitt
stora engagemang för energifrågan och
utvecklingen av ett systemtänkande
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inom energiområdet. Under sin gärning
har han framgångsrikt poängterat vikten av att arbeta tvärvetenskapligt. Att
tänka utanför givna ramar och hitta nya
vägar”, står det i motiveringen.
Lars Ingelstam har varit aktiv i bland
annat myndighetens program för allmänna energisystemstudier och inom
program energisystem. Han har också
på myndighetens uppdrag skrivit boken

”De som tror på nyordningen
på elmarknaden har en
tung bevisbörda, eftersom
den mest inneburit
sämre tillgänglighet och
högre priser.”
”System – att tänka över samhälle och
teknik”, som kom ut 2002.
Även om han har en lågmäld framtoning går det inte att ta miste på samhällsengagemanget. Och det är ingen
tvekan om på vems sida han står när
man ställer storskaliga lösningar mot
individnära. Med hjärtat för folkrörelseSverige, och då särskilt Missionsförbundet, hoppas han på en nytändning för
självorganisering.
– Många saker runt energi och boende
kan organiseras genom till exempel samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Min farfar var en gång ordförande i en
elektricitetsförening i Ulricehamn när
elen ofta var kooperativ.
– Jag har stor sympati för det. Människor lär sig värdet av sidledes samverkan
och det lär en i sin tur att inte bara tänka
på sig själv – och inte bara kortsiktigt
och snävt ekonomiskt.
Lars Ingelstam understryker att det är
hans högst personliga reflektioner och
att han som forskare måste kunna tvinga
sig till att bortse från dessa. I varje fall

Lars Ingelstam
Ålder: 69.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid
KTH 1959, disputerade i matematik
1964, blev professor för institutionen
Tema Teknik och Social förändring
i Linköping 1980.
Bor: Villa i Bromma.
Familj: Hustrun Margareta, fem barn,
tretton barnbarn och snart ett barnbarnsbarn.
Energitips: Byt ut oljepannan till
värmepump eller pellets.

när han ska bedöma händelser som exempelvis om det är en bra idé att sälja ut
kommunala energibolag.
– Det finns studier från Italien där det vi-

sade det sig att i de delar av landet där
föreningsliv och kyrkor och sångkörer
var vanliga, där fungerade både politiken och ekonomin bättre. Genom självorganisering blev man van att samarbeta
och skapade det forskarna kallar ett socialt kapital.
– Min personliga utgångspunkt är att
det är bra med korta kontaktvägar och
det tycker väl de flesta. Det ska vara lätt
att få tag på den som har ansvaret för elnätet, telefonen och bredbandet när det
blir något fel och när man har förslag till
förbättringar.
Lars Ingelstam kallar det ett ”demokratiskt minusvärde” när organisationerna blir för stora och ogenomträngliga.
– Det gör att människorna känner sig
mindre hemma i samhället än de skulle
göra annars.
När det gäller just elförsörjningen ifrågasätter han om storskaligheten verkligen var värd sitt pris.
– Man kan ju motivera en rationalisering med att den ska ge en effektivare
hantering och bättre ekonomi. Men med
de tre stora elbolag vi har i dag så har
vi inte sett någon bonus vad det gäller
elpriser och annat. Som jag ser det har
de som tror på nyordningen på elmarknaden en tung bevisbörda, eftersom den
mest inneburit sämre tillgänglighet och
högre priser. Men där är sista ordet inte
sagt.
Han har nu varit emeritus i fyra år,
men tänker arbeta vidare i den utsträckning han orkar. Lars Ingelstam har nyligen gett ut boken ”Ekonomi på plats”,
som föga förvånande handlar om lokal
ekonomi och det civila samhällets möjligheter, som en motvikt mot statlig och
kommersiell organisering.

Lars Ingelstam
Ålder: 69.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid
KTH 1959, disputerade i matematik
1964, blev professor för institutionen
Tema Teknik och Social förändring
i Linköping 1980.
Bor: Villa i Bromma.
Familj: Hustrun Margareta, fem barn,
tretton barnbarn och snart ett barnbarnsbarn.
Energitips: Byt ut oljepannan till
värmepump eller pellets.

Maria Åslund
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Gratis effektivisering
med energitjänsteföretag
Foto: Anette Andersson

F
Anna Forsberg,
Energimyndigheten.

Carlos Lopes,
Energimyndigheten.

astighetssektorn står i dag inför stora utmaningar. Många fastigheter kräver
stora moderniseringar och ombyggnader,
energipriserna stiger och etableras på en hög
nivå och användarna ställer allt högre krav på
komfort. Dessutom måste även fastighetssektorn bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.
Lösningen kan vara att satsa på energieffektivisering i samarbete med en entreprenör som
står för den finansiella risken.
– Vi ser energitjänster som ett affärsavtal
mellan en fastighetsägare och en entreprenör,
som ska leda till ökad energieffektivitet med
bibehållet eller förbättrat inomhusklimat, säger
Anna Forsberg på Energimyndigheten.
För att främja utvecklingen av en marknad
för energitjänster i Sverige satsar Energimyndigheten på en bred samverkan med både privat och offentlig sektor. Samtidigt medverkar
myndigheten i ett projekt med europeiska,
nationella och regionala perspektiv, Eurocontract. Målet är att öka användandet av energitjänster och därigenom effektivisera energi
användningen i fastigheterna.
Projektet Eurocontract har en gemensam eu-

överbyggnad som sedan bryts ner och anpassas
till nationella och regionala nivåer.
– Eurocontract och övriga projekt syftar till
att stödja fastighetsägare med begränsad kunskap och resurser att kunna nyttja just detta
verktyg. Varje land måste utforma sin egen strategi, säger Carlos Lopes som tillsammans med
Manuel Swärd arbetar med Eurocontract för
Energimyndighetens internationella sekretariat.
Anna Forsberg och Manuel Swärd betonar
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bägge att energianalyser och kartläggningar
alltför ofta samlas på hög och inte leder till
konkreta åtgärder. De menar därför att den
enskilt viktigaste egenskapen hos energitjänsteavtalen är att åtgärderna faktiskt blir genomförda.
– Genom entreprenörernas besparingsgarantier finansierar åtgärderna sig själva via minskad energianvändning. Energitjänster kräver
därmed inga statliga subventioner, förklarar
Anna Forsberg.

illustration: barry crussell

Moderniseringar och ökade energipriser. Fastighetssektorn står inför stora utmaningar. Lösningen kan vara att låta ett energitjänsteföretag sköta effektiviseringen. Finansieringen sköter sig självt genom den besparing som uppstår.

Det här är ett exempel på hur energitjänster kan gå till. Fastighetsägaren betalar 10 miljoner kronor per år i energikostnader.
Entreprenören undersöker effektiviseringsmöjligheterna och kommer fram till att det går att spara 20 procent av energin per år
om man investerar 10 miljoner kronor. Den årliga besparingen blir 2 miljoner kronor, vilket utgör betalningen till entreprenören.
Efter fem år är investeringen betald och fastighetsägarens energikostnad har minskat från 10 till 8 miljoner kronor.

Energitjänsterna kan lösa en hel del problem för

den offentliga sektorn, som ska gå före och visa
vägen ifråga om effektivisering. Regionfastigheter Skåne är en av landets största fastighets
ägare. De har genom energitjänsteavtal kunnat
investera runt 100 miljoner kronor och spara
12,5 gwh el och 143,5 gwh värme per år. Återbetalningstiden är 7,5 år.
– Investeringsmedel är alltid svåra att få tag
i och det bästa sättet var att komma med ett
stort, lönsamt, projekt med tydligt politiskt
värde. Det var också nödvändigt att göra en insats som kunde fungera som inspiration till det
dagliga energiarbetet, säger Robert Johansen,
utvecklingschef på Regionfastigheter Skåne.
– Det skulle bryta en viss uppgivenhet som
uppstått inför svårigheterna att skaffa medel,
att handla upp projektering. Många små åtgärder genomfördes tidigare som var svåra att
följa upp. Det var också svårt att visa att de
hade effekt.
Energieffektivisering är ett hett ämne både i
Sverige och inom eu. I våras lanserade Sverige
ett nationellt program för effektivare energianvändning och energismart byggande och en
ENERGIVÄRLDEN  5/2006

kampanj för effektivare energianvändning
har inletts.
Flera eg-direktiv ska stödja det långsiktiga
energieffektiviseringsarbetet. Direktivet om
byggnaders energiprestanda (energideklarationerna) ska öka kunskapen om byggnaders
energianvändning och vilka effektiviserings
åtgärder som kan göras. Direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster ska stödja genomförandet av sådana
effektiviseringsåtgärder som identifieras i
energideklarationerna och därmed även främja
marknaden för energitjänster i Europa.
Den svenska marknaden för energitjänster, så

kallad Performance Contracting, har utvecklats mycket starkt de senaste två åren. Flera
kommuner, landsting samt offentliga och privata fastighetsföretag har genomfört framgångsrika energitjänsteprojekt.
– Vi nådde och överträffade alla våra mål.
Dessutom har vi uppnått stora besparingar
även i det övriga byggnadsbeståndet eftersom
personalen lärt sig och inspirerats av framgångENERGIVÄRLDEN  5/2006

arna, berättar Robert Johansen på Regionfastigheter Skåne.
Carlos Lopes och Anna Forsberg menar att
Energimyndighetens olika projekt och informationsinsatser och uppbyggnaden av så kallade
kunskapspooler hos ett antal regionala energikontor haft stor betydelse. Manuel Swärd,
som sedan 2004 driver det nationella nätverket
Forum för Energitjänster, instämmer. Han
tycker sig även se ett trendbrott på den svenska
energitjänstemarknaden.
– Under 2000-talets första år var stora delar
av marknaden entreprenörsdriven. Det var
entreprenörernas eget marknadsarbete som
genererade projekten. Men genom Forum för
Energitjänsters informationsarbete samt mer
specifika projektstöd kan vi se en ny fas där
kunderna driver på marknaden.
Åtgärderna blir också bredare, menar han,
och handlar inte längre bara om effektivisering, utan om modernisering och uppgradering. Även konverteringar från fossila bränslen
ingår i flera energitjänsteprojekt.

Eurocontract
Eurocontract är ett treårigt
projekt med tio partners
från åtta länder, där
Energimyndigheten i samarbete med Energikontor
Sydost representerar
Sverige. Koordinator är
Berliner Energie-Agentur,
som har stor erfarenhet av
energitjänster från Berlin,
övriga Tyskland och
Östeuropa. Projektet är ett
exempel på hur kunskapsoch erfarenhetsutbyte inom
EU aktivt kan bidra till en
kostnadseffektiv och framåtriktad utveckling av nationella ramar och regelverk.
Läs mer:
www.eurocontract.net
www.energitjanster.se

Gunilla Strömberg
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Pilotanläggningen för etanolproduktion i Örnsköldsvik är unik i sitt slag. Totalt produceras 150 000 liter etanol per år i fabriken.

sätter igen och vilka apparater som fungerar i
en tuff verklighet, säger Gunnar Fransson, vd
på Sekab E-technology och ansvarig för pilot
anläggningen.

cellulosan. Nackdelen är att endast 25 procent
av den ingående veden kan omvandlas till sprit.
Under hösten har därför en alternativ metod
börjat användas, utvecklad vid Kemicentrum i
Lund, där enzymer under en del av processen
får överta jobbet med att bryta ner cellulosan.
– Troligen kan vi få ut några procent mer etanol med enzymer. Men vi vet fortfarande inte
om det är den ekonomiskt mest vettiga vägen
att gå, säger Gunnar Fransson. Enzymer är
dyra och processen långsam vilket innebär att
svagsyretekniken trots allt kanske är ett bättre
alternativ.
– I piloten har vi möjlighet att testa och verifiera de olika teknikerna. Vi vill använda piloten
som ett megalab där forskare från olika håll i
världen kan testa sina idéer, säger Sune Wännström, forskningschef på Sekab E-technology.
Men snart räcker inte piloten till – för att etanolutvecklingen ska kunna drivas i mål måste
nya anläggningar byggas.
– Pilotens relativa litenhet gör att vi får speciella problem. Vi behöver därför en anläggning
som är åtminstone 50 gånger större för att
kunna gå vidare.
– Vi bedömer att vi behöver en miljard per
år i åtta år till utvecklingsarbetet, då är ändå
inga investeringskostnader medräknade, säger
Gunnar Fransson. För pengarna kan vi få de
resurser vi behöver till forskning både här och
på de olika inblandade universiteten.

Att använda ved som råvara är betydligt mer

Etanoltillverkning kritiseras ofta för att vara

komplicerat än att använda de jordbruksprodukter som i dag är basen för världens etanolproduktion. Svårigheten ligger i att trädets cellväggar måste brytas ner innan det går att frigöra det socker som sedan ska jäsas till etanol.
Fram till helt nyligen har en teknik där en svag
syra i kombination med hög temperatur använts för att sönderdela den delvis kristallina

energiineffektiv. Kritikerna har till viss del rätt:
om enbart etanolen tas tillvara kommer maximalt 25 procent av den ingående råvarans energi
utnyttjas. Men effektiviteten blir betydligt högre
om tillverkningen sker i kombinat där olika
energiformer samproduceras. I ett kraftvärmeverk kan värme och elproduktion kombineras
med etanoltillverkning. En ny idé är att röta

Här jäser virket till
framtidens fordonsbränsle
Etanolforskningen i Sverige är världsledande. Med ved som råvara har pilotfabriken i Örnsköldsvik påbörjat produktionen. Men
för att komma vidare till kommersiell produktion krävs betydligt större anläggningar.

E
Gunnar Fransson, ansvarig
för pilotanläggningen
i Örnsköldsvik.
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tanolforskning finns i dag på ett flertal
universitet och högskolor men den
praktiska processutvecklingen sker i
den pilotanläggning i Örnsköldsvik som
invigdes våren 2004. Intresset för vad som händer bland de blanka rören och stora cisternerna
i Örnsköldsvik är stort i både Sverige och utom
lands. Nyfikenheten beror på att anläggningen
är världsunik, ingenstans finns motsvarande
möjlighet att testa etanolproduktion från
skogsråvara under fabriksliknade förhållanden.
– Det är först när man får testa tekniken
under realistiska förhållanden som man upptäcker alla problem, vilka rör och ventiler som
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utlöst organiskt material, som inte innehåller
något socker, till biogas. I dag indunstas och
bränns materialet men den processen är i sig
energikrävande.
– Det blir betydande mängder biogas. Ett
rimligt antagande är att vi kommer att kunna
producera biogas motsvarande halva den
mängd energi som etanolen ger. Totalt kommer därmed 70 till 75 procent av den ingående
vedens energi att utnyttjas, säger Gunnar
Fransson.
Under de två år som etanolpiloten varit
igång har fokus legat på process- och apparatutveckling. Hur integrationen med kraftvärmeverk ska lösas rymmer fortfarande många
frågetecken.
Det har länge funnits en misstro inom skogsnäringarna mot en storskalig etanolproduktion, oron har varit stor att konkurrensen om
skogsråvaran ska bli för stor.
– Men industrin är inte längre motståndare
till idén. Under senare år har de fått upp ögonen för biokombinatens fördelar, säger Gunnar
Fransson.

”Om vi inte vågar
satsa kommer vi att
tappa försprånget
och en framtida
industri kan gå
förlorad.”
Gunnar Fransson,
vd Sekab E-technology

I den framtidsplan som företagen och forskarna

runt etanolpiloten presenterat ingår en demonstrationsanläggning som ska byggas i direkt
anslutning till den nuvarande verksamheten, där
effekter av uppskalning kan studeras. Nästa steg
är ett demonstrationskombinat för att utveckla
system och teknik för integrationen med kraftvärmeverk. Först därefter kan det bli aktuellt
att bygga en fullskalig anläggning. Förhoppningen är att kommersiell produktion ska vara
igång 2014. Kostnaden för de tre anläggningarna beräknas till sju miljarder kronor.
– Om vi inte vågar satsa kommer vi att tappa
försprånget och en framtida industri kan gå
förlorad, säger Gunnar Fransson.
Per Westergård
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Hopp och oro
bland forskarna
Foto: okq8

Från liten labbskala i Lund till en fabriksliknade
process i Örnsköldsvik. Efter 20 år är det dags
att ta de sista stegen innan etanoltekniken kan
kommersialiseras.

2006

Etanolpiloten i Örnsköldsvik
invigs.

2004

Ett sjuårigt forskningsprogram om etanolproduktion
från skogsråvara.

1993

Stiftelsen svensk etanol
utveckling (numera omdöpt
till BAFF) bildas för att
främja en ökad etanol
produktion.

T-Ford börjar byggas och
den var konstruerad för att
köras på etanol.

1908

Samuel Morey konstruerar
den första förbrännings
motorn för etanol.

1826

Den första sulfitetanol
anläggningen byggs i
Skutskär.

1970-talet

Brasilien börjar som enda
land med storskalig produktion av etanol som fordonsbränsle.

1909

Etanolforskning startar
på allvar på Kemicentrum
i Lund

1980-talet

De första etanolbilarna
importeras till Sverige
och det första tankstället
för etanol öppnas i
Örnsköldsvik.

1985

Första forskningsprogrammet inom etanolutveckling.

1993–97

350 flexifuelbilar och 40
tankställen för etanol
i Sverige.

1997

Nära 10 procent av alla
bilar som säljs är en flexifuel. 400 tankställen för
etanol i landet.

1998–2004

Etanolproduktion
1826–2006

20

D

e första stegen togs i Lund i slutet av
80-talet där ett antal forskare i liten
skala och med små resurser började utveckla teknik för att bryta ner den sockerrika
men svårforcerade cellulosan. Sedan 1993 har
Energimyndigheten drivit flera verksamheter
med fokus på etanol. 1998 startades det senaste
programmet med en årlig budget på 30 miljoner
kronor. En betydande del har gått till att bygga
pilotanläggningen i Örnsköldsvik. Programmet
avslutades 2004 och har ännu inte ersatts av
något nytt.
– Före årsskiftet kommer vi förhoppningsvis
att starta ett nytt program. Det blir ett tre- eller
fyraårigt program men hur stor budgeten blir
är inte klart, säger Lars Vallander, handläggare
på Energimyndigheten.
Förväntningarna är stora, inom forskar
världen finns önskemål både på att pilotverksamheten ska garanteras och att mer resurser
avsätts till universiteten. Dessutom finns
förhoppningar om att pengar ska avsättas till
nästa steg i utvecklingen: en kommersialisering
av forskningsresultaten.
– Ett nytt etanolprogram måste få betydligt
större resurser än det förra. Om vi ska dra nytta
av de investeringar som vi gjort under 30 år
måste vi våga satsa ordentligt nu, säger Gunnar

Lidén, professor i kemiteknik på universitetet i Lund.
Bland forskarna finns
både hopp och oro inför
framtiden. Etanolpiloten
är en förutsättning för att
forskningen ska bli framgångsrik, men samtidigt
slukar den en mycket stor
del av forskningsresurserna. Gunnar Lidén, professor
i kemiteknik.
– Etanolsatsningens
framgång är inte beroende
av enstaka teknikgenombrott. Vi vet i dag hur
processen fungerar men för att den ska bli ekonomiskt rimlig måste varje litet steg förbättras.
Därför behövs fortfarande stöd både till grundforskning och till processutveckling i stor skala.
När nästa etanolprogram ska formuleras vill

Gunnar Lidén att målet ska var tydligt.
– Forskarfinansiären måste både sätta ambitiösa mål och våga styra forskningen i den
riktningen.
Men knäckfrågan inför framtiden är vem som
ska stå för kostnaden när tekniken ska kommersialiseras. Det kommer att krävas många miljarder innan den kan bli självbärande.
– Om vi ska kunna bygga en större demoanläggning måste finansieringen lösas. Sannolikt
finns det ingen kommersiell aktör som vill ta
risken, därför krävs det att staten lyfter kapitalkostnaden, säger Sune Wännström, forskningschef på Sekab E-technology.
Per Westergård

Energiförbrukningen för kontorsutrustning
är lågt prioriterad bland svenska företag.

Få företag känner
till energimärkning
Kännedomen om EU:s energimärkningssystem
Energy Star är låg, visar en ny undersökning.

E

nergy Star omfattar bland annat datorer,
skärmar, skrivare och kopiatorer och visar vissa miniminivåer för energianvändning. I dag är ungefär 80 procent av apparaterna på marknaden märkta.
En ny undersökning hos företag och myndig
heter visar att den spontana kännedomen bland
företagen om olika energimärkningssystem är
låg. 21 procent känner till tco-märkningen och
5 procent Energy Star.
– Även om kännedomen är låg om själva
märkningen så var många intervjuade positiva
till att man lyfter fram frågan om datorers
energiförbrukning. Vi vill därför öka medvetenheten om att man kan spara mycket energi
genom rätt inställningar, säger Egil Öfverholm
vid Energimyndigheten.
– Energikostnaden är dock inbakad i hyran
för många företag, vilket kan ge lågt incitament
för att spara energi.

I genomsnitt har 73 procent av företagens
datorer energibesparande inställningar. Knappt
hälften av företagen tar bort de energibesparande inställningar som finns i datorn från
tillverkaren.
Ett fåtal menar att Energy Star-inställningar
eller liknande är ett hinder för exempelvis nätverksprogram. Bara 10 procent säger att energisparande inställningar är en del av företagets
energipolicy.
De intervjuade fick också ange vilka faktorer
som påverkar val av kontorsutrusning som datorer, kopiatorer och skrivare. De flesta anser
att prestanda och service är viktigast, följt av
pris, livslängd och energiförbrukning. Energi
förbrukning klassades lägst. Mer än hälften
tycker det är en oviktig faktor.
Intervjuundersökningen genomfördes av
Demoskop på uppdrag av Energimyndigheten.
200 personer med ansvar för datorinköpen
på företag och inom offentliga sektorn intervjuades per telefon.
Gunilla Strömberg

Tätt samarbete mellan näringslivet och energimyndigheten
Energimyndighetens stöd till energi
forskning ska fokusera på sex
temaområden: Bränslebaserade
energisystem, Byggnaden som
energisystem, Transportsektorn,
Energiintensiv industri, Kraft
systemet och Energisystemstudier.
Myndigheten har skapat utvecklingsplattformar, en för varje temaområde, där både interna och
externa experter ingår. Tanken är
att främja ett nära samarbete mel-

lan statliga finansieringsmedel,
näringsliv och användare av teknik.
Varje plattform består av 15–20
personer och deras uppgift är att
hitta de forskningsområden som
ska prioriteras.
– Deras arbete ska vara långsiktigt och strategiskt, däremot ska
de inte bestämma vilka enskilda
projekt som ska få stöd, säger Lars
Vallander, handläggare på Energi
myndigheten.

Möjligheten att kommersialiseras forskningsresultaten är en viktig uppgift som fått ökad tyngd i
myndighetens uppdrag.
Inom temaområde transporter är
målsättningen att utveckla och
demonstrera den andra generationens drivmedel, i första hand etanol
från skogsråvara och förgasning av
biomassa. Totalt har Energimyndig
heten en forskningsbudget på cirka
816 miljoner kronor per år.
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Testlab prövar nya publiceringsformer
Under vintern presenterar Energimyndig-

hetens Testlab flera nya testresultat,
exempelvis för spisar och luftavfuktare.
– I och med att Energimyndigheten
övertog Testlab från Konsumentverket
så fick vi anledning att se över våra
publiceringsrutiner. Webbplatsen blir
särskilt viktig, men vi kommer att använda många olika kanaler för att nå ut,
ENERGIVÄRLDEN  5/2006

berättar Anita Aspegren, enhetschef för
Testlab.
Resultaten kommer alltid att publiceras på webbplatsen (under rubriken
Tester) och samtidigt sändas ut till alla
energirådgivare. Myndigheten kommer
också att ta fram broschyrer för alla testade produktkategorier. För närvarande
finns endast en broschyr, om luft-luft-

värmepumpar. Trycksaken togs fram på
prov, och ska förbättras och uppdateras
med nya resultat i december.
Syftet med Testlabs verksamhet är
att ge objektiv och saklig information
till konsumenterna och att påverka produktutvecklingen mot energisnålare apparater.
Läs mer på www.energimyndigheten.se
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StOrrun: 12 verk
borevind
planerad byggstart: 2007
årsproduktion: 0,08 TWh

havSnäS: 48 verk
reS Skandinavien
planerad byggstart: 2008
årsprod: 0,25–0,38 TWh

vindkraftsutbyggnaden pågår
från norr till söder. På kartan är
de största projekten utmärkta.
i en del av projekten återstår
prövning av regeringen och/eller
miljödomstolen. Årtalen för
byggstart är preliminära.

GäSSlinGeGrundet: 10 verk
vindpark vänern
beräknad byggstart: 2007
årsproduktion: 0,1 TWh

n Under 2006 beräknas cirka 18 000
mw vindkraft installeras i världen.
Varje megawatt kostar 1,25 miljoner
euro att installera. I svenska pengar
motsvarar det runt 220 miljarder kronor. Vindkraften har blivit storindustri.
Det känner också svenska underleverantörer av och satsningen på svensk
vindkraft innebär ytterligare ett tillskott för tillverkarna.
– På sikt är det viktigt att den
svenska marknaden kommer igång,
säger Thomas Abrahamsson, vd på
ewp Windtower Production i Malmö.
Thomas Abrahamsson tror att utbyggnaden i Sverige kan innebära en
utveckling av den svenska industrin
mot att sätta samman vindkraftverk på
hemmaplan. I dag levererar den komponenter som sätts ihop på annat håll.
Problemet med den skenande utvecklingen kan bli långa leveranstider:
– Vi är fulltecknade i två år och

anne laquiSt
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elpriserna är fortfarande avsevärt högre än
föregående år, främst beroende på den låga
fyllnadsgraden i vattenmagasinen.

Elproduktion i Sverige
(TWh)
okt 2005–
sep 2006

okt 2004–
sep 2005

Vattenkraft

63,2

70,9

Kärnkraft

66,9

71,4

Värmekraft

12,6

12,6

Vindkraft
totalt

0,9

0,9

143,6

155,8

låga vattennivåer och kärnkraftsavbrott
medförde att elproduktionen minskade med
8 procent mellan oktober 2005 och september
2006 jämfört med året innan. i gengäld ökade
elimporten med fem procent.

Fjärrvärme
(TWh)
60
50

SkOttarevet: 50 verk
favonius
planerad byggstart: 2008
årsproduktion: 0,5 TWh
StOra middelGrundet
middelGrundet: 108 verk
universal Wind Offshore
planerad byggstart: 2011
årsproduktion: 3 TWh
lillGrund: 48 verk
vattenfall
byggnation pågår
årsproduktion: 0,33 TWh

klaSården: 14 verk
vestas Group
planerad byggstart: 2008
årsproduktion: 0,14 TWh
utGrunden ii: 24 verk
e.On
planerad byggstart: 2007
årsproduktion: 0,28 TWh

trOllebOda: 50 verk
vattenfall
planerad byggstart: 2009
årsproduktion: 0,5 TWh

krieGerS flak: 128 verk
vattenfall
planerad byggstart: 2010
årsproduktion: 2,1 TWh

verken ska byggas nära företagens industrianläggningar i Norrlands inland.
Den plötsliga vindkraftsruschen visar
sig också i tillströmningen av medlemmar till föreningen Vindkraftens Investerare och Projektörer.

– I början av året hade vi 18 medlemsföretag, nu har vi 40. Det har kommit
till nya investerare, både svenska och
utländska, som tidigare inte visat något
intresse, säger Matthias Rapp på ip.
Att intresset för den svenska vindkrafENERGIVÄRLDEN5/2006

ten bland projektörer, kommuner och
privatpersoner är enormt visar också
anstormningen av förfrågningar till
Energimyndigheten.
– Flera utländska intressenter har hört
av sig. Bland annat vill en tysk firma
bygga vindkraft i svenska fjällen, berättar Fredrik Dahlström på Energimyndighetens enhet för teknik och marknad.
Han är också projektledare för de pilotprojekt som myndigheten stödjer.
350 miljoner till pilotprojekt
Utöver de 327 miljoner kronor som
Energimyndigheten gått in med i vindkraftsparkerna Lillgrund, Utgrunden II,
Kriegers flak och kunskapsprogrammet
Vindval satsas nu ytterligare 350 miljoner
kronor till pilotprojekt på land. Det
handlar om storskalig landbaserad vindkraft och kunskapsuppbyggnad om
effekter på miljö, kultur, rennäring och
regional utveckling.
ENERGIVÄRLDEN5/2006

De senaste åren har det talats mycket
om att utvecklingsmöjligheterna för
svensk vindkraft finns till havs. Men en
ny metod att vindkartera har visat att
potentialen på land är avsevärt större än
man tidigare trott. Därför startade Energimyndigheten i augusti en översyn av de
vindområden av riksintresse för vindkraft
som togs fram för ett par år sedan.
– Nu kan vi få fram vindområden
baserade på ett betydligt bättre underlag, speciellt för Norrlandslänen, framhåller Carl-Ivar Stahl.
För att markera vindkraftens förstärkta
status har Energimyndigheten fått instruktioner som ger myndigheten utökat
ansvar. Myndigheten ska stödja och
underlätta en kraftig expansion av vindkraft, höja kunskapsnivån om vindkraftens egenskaper och möjligheter samt
vara pådrivande i det nationella arbetet
med att främja vindkraften.
anne laquiSt

40
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användningen av fjärrvärme har ökat successivt
i Sverige under de senaste 30 åren. drygt 60
procent av energin från de svenska fjärrvärmeverken kommer i dag från biobränsle.
källa: enerGiutblick

Utländska intressenter
Bland de större parker som fått miljötillstånd och bygglov är Trolleboda i Blekinge
med en effekt på cirka 150 mw, Uljaboda i
Arjeplog på 36 mw och Gässlingegrundet
i Vänern på 33 mw (se karta intill).
Nyligen tillkännagavs att även åtta
storbolag inom den elintensiva skogsoch gruvindustrin satsar uppemot 5
miljarder kronor för att inom fem år
bygga 150 vindkraftverk som ska förse
delägarna med 1 twh el om året. Kraft-

GabrielSberGet: 40 verk
Svevind
planerad byggstart: 2008
årsprod: 0,18–0,25 TWh

bOndön: 18 verk
Global Green energy
planerad byggstart: 2007
årsproduktion: 0,07 TWh

orderingången ökar, även på den
svenska marknaden, säger han.
Detta trots att ewp utökat arbetsstyrkan med över 30 procent under 2006.
– Min ambition är att vi ska utvidga
verksamheten ytterligare. Vi har goda
möjligheter att expandera i Sverige.
Men just nu klarar vi inte av mer, säger
Thomas Abrahamsson.
Deltawind, ett företag som uppstått
ur konkursen efter Nordic Windpower
som var det sista företaget i Sverige
som levererade hela vindkraftverk,
har inga beställningar i Europa. Men
nu har man fått den största order ett
svenskt vindkraftsbolag någonsin erhållit. Initialt handlar det om utbyggnad av 50 mw vindkraft i Kina, men
det kan komma att bli uppemot 1 000
mw. Komponenterna görs i Sverige för
att skeppas över och sättas ihop i mottagarlandet.
sf expanderar kraftigt på vindsidan med miljardomsättning i år och
har fått sin största order hittills på sitt
fjärrstyrda övervakningssystem sf
WindCon.

(öre/kwh)
60

källa: Scb

uuljabOda: 12 verk
bisov Skellefteå kraft
planerad byggstart: 2008
årsproduktion: 0,1 TWh

Det har lossnat på allvar för den svenska vindkraften.
Elproduktionen från vindkraft väntas öka till det dubbla
fram till 2008. Intresset för utbyggnad är stort samtidigt
som den tekniska utvecklingen går med raketfart.
n Utvecklingen i vindkraftsbranschen
har varit explosiv under det senaste året.
I oktober 2006 hade ett tiotal större projekt redan tillstånd och ytterligare några
låg hos miljödomstolen för prövning.
Sammantaget kan dessa producera omkring 8 twh, alltså en mångdubbling av
den nuvarande vindkraftsproduktionen
på cirka 1 twh. Räknar man dessutom
in de vindkraftssatsningar som är under
projektering blir det sammanlagt 30 twh
vindkraft som skulle kunna produceras,
alltså en femtedel av den nuvarande
svenska elproduktionen!
– Och detta utan en massa investeringar i infrastruktur, hävdar Gunnar
Fredriksson på organisationen Vindkraftsleverantörerna i Sverige.
Den förra regeringens vindkraftsproposition innebar en markering som
gav vindkraften i Sverige en ordentlig
puff framåt. Regeringsskiftet har inte
inneburit någon skillnad. Även den nya
regeringen satsar på vindkraft, vilket
bidragit till optimismen i branschen.
Andra faktorer som stärkt vindkraften är
förlängningen av elcertifikatsystemet till
2030 och förenklade tillståndsregler.

Den starka utvecklingen har medfört
att svensk vindkraftsindustri slår i
kapacitetstaket.

Elpriser

källa: enerGiläGet i SiffrOr

vindkraften växer
i hela Sverige

Vindkraftsindustrinslåritaket

SjiSjka: cirka 30 verk
vindkompaniet
planerad byggstart: 2008
årsproduktion: 0,23 TWh

källa: nOrd pOOl

teMa: vÄRMePuMPaR
MaRknad

Bränsle i EU
Naturgas
Olja
Kärnkraft
Kol
Förnybar energi

olja och naturgas står för den klart största delen
av eu:s energianvändning. andelen förnybar
energi ligger på 6 procent. eu:s mål är att den
förnybara energin ska
utgöra
38%
59% 12 procent 2010.
18%
10%
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Foto: Bengt Olof Olsson/scanpix

marknad

Statligt riskkapital kan
trigga nya energiföretag
n Sverige har hamnat på efterkälken när
det gäller att kommersialisera ny energiteknik trots att det finns gott om goda
idéer – och pengar. Riskkapitalister som
vill satsa pengar på nydanande teknik
dras i stället till andra branscher: it, telekom, bioteknik och medicin.
– Energiområdet har en egen affärslogik och det gäller att sätta sig in i den.
Och vi måste sluta tro på att marknaden
ordnar allting själv. Det har vi gjort de
senaste decennierna, nu måste någon ta
ansvaret för att trigga igång utvecklingen,
säger Stefan Jakélius, avdelningschef på
Energimyndighetens avdelning för affärsutveckling och kommersialisering.
Energimyndigheten fick i våras i uppdrag av den förra regeringen att se över
vad som kan göras. Nu kommer utredningens svar:
• Bilda ett nytt statligt riskkapitalbolag
med tydliga mål.
• Bolaget behöver ett kapital på 100 miljoner årligen under en tioårsperiod.
• Pengarna ska satsas på tre till fem ny
24

investeringar årligen och siktet ska vara
inställt på största möjliga avkastning.
• Målet är att volymen investerat kapital
inom energiområdet varaktigt ska ha
ökat med 5 000 procent från dagens
nivå om tio år. Om målet nås kan bolaget avvecklas.
Överbryggar gapet
Det nya riskkapitalbolaget föreslås bli
helägt av Näringsdepartementet och det
ska förvaltas av Energimyndigheten. Ett
helägt statligt bolag kan lättare manövreras så att det inte kommer i konflikt med
eu:s regler om bland annat företagsstöd.
Bolaget ska agera tillsammans med
både privata investerare och andra statliga aktörer för att försörja energisektorn med riskvilligt kapital.
100 miljoner kronor om året, är det
rätt finansiella muskler?
– Det är i alla fall en bra början för att
få igång marknaden, locka investerare
och visa goda exempel. Men det räcker
givetvis inte för att revolutionera bran-

schen i ett slag, säger Stefan Jakélius.
Ett statligt riskkapitalbolag kan
överbrygga gapen
mellan de områden
där dagens aktörer
finns och stödja
nya tekniker fram
Stefan Jakélius på
till dess att ett företag med säljbara Energimyndigheten.
produkter skapats,
anser utredarna.
– Men det är samtidigt bra om det
finns fler investerare på marknaden. Då
minskar risken för innovatören/företagaren att få nej – det vanligaste svaret när
man söker kapital.
Det nya riskkapitalbolagets alla investeringar ska ske på strikt marknadsmässiga grunder. Och det finns redan i dag
gott om lämpliga investeringsprojekt,
tror Stefan Jakélius:
– Det är viktigt att bolagets syfte blir
att tjäna pengar. Avkastningsmålet bör
vara minst 20 procent. Då blir det enklare att sy ihop saminvesteringar med
andra intressenter med höga avkastningskrav. Bolaget måste tala samma
språk som den övriga marknaden.
Energi- och miljöområdet, det som
ENERGIVÄRLDEN  5/2006

Foto: per westergård

Förra året satsades nära fem miljarder kronor på energiforskning. Men bara en promille
gick till kommersialisering av ny energiteknik – sju miljoner.
Nu föreslår Energimyndigheten att ett statligt riskkapitalbolag inom energiområdet
inrättas för att få fart på marknaden.

”Positivt med fler investeringar”
Tom Berggren, vd för Svenska riskkapital
föreningen, är försiktigt positiv till initia
tivet:
– Vi vet att riskkapitalbolagen tror
mycket på miljö- och energisektorn.
Flera nya team tittar på energi och miljö,
men de har haft svårigheter att komma
igång med nya riskkapitalfonder, säger
Tom Berggren.
– Det finns säkert plats för ett nytt
riskkapitalbolag inom energisektorn
även om jag föredrar att offentliga medel
används till breda och mjuka åtgärder
som exempelvis villkorslån. Men det är
positivt med fler aktiva ägare och det är
också positivt med fler investeringar i
den här sektorn.

Ändrade regler
i elcertifikatsystemet
Elcertifikatsystemet förlängs till 2030
och definitionen av vad som klassas
som elintensivt företag ändras. De nya
reglerna träder ikraft den 1 januari 2007.

Foto: Michael Lander/Norrlandia

Ett nytt statligt riskkapitalbolag skulle behöva ha 100 miljoner kronor per år i tio år, enligt Energimyndighetens bedömning.

nu oftare kallas Clean Technologies, är
enligt prognoserna en av de snabbast
växande branscherna i världen. Begreppet CleanTech härstammar från usa, där
man räknar med att branschen ska fyrdubblas inom det kommande decenniet.
– När man pratar med investerare så
börjar Clean Tech bli ett intressant fenomen – men säger man energi- och miljöteknik så blir det nej, trots att begreppen
är identiska.
Det nya riskkapitalbolaget kan med
fördel också arbeta inom miljöområdet
där problemen i många fall är desamma.
Men då behövs ett större kapitaltillskott
från staten.
– usa är ett föredöme när det gäller
innovationsstöd till CleanTech. Även
där lotsas riskkapitalförsörjningen inom
energiområdet fram genom offentliga
initiativ. Det hindrar inte att satsningarna är tungt inriktade på tillväxt och
sysselsättning, säger Stefan Jakélius.
Sverige har genom sitt tidigare synsätt
hamnat ett antal år efter på området och
det finns mycket att ta igen, säger Stefan
Jakélius.
Energimyndigheten lämnar nu risk
kapitalutredningen till regeringen.
– Om bolaget kommer till stånd så
ökar givetvis också kravet på Energimyndigheten att lotsa fram goda forskningsresultat som kan upparbetas till
intressanta affärsprojekt.
– Vi måste samtidigt ta ett ökat ansvar
för kompetensöverföring till riskkapitalbranschen och göra affärsområdet energi
mer förståeligt, säger Stefan Jakélius.

E

lcertifikatsystemet bygger på att
producenter av förnybar el tilldelas
elcertifikat av staten, medan kvotpliktiga, framför allt elleverantörer, är
skyldiga att köpa elcertifikat från producenterna i förhållande till sin elförsäljning. Kostnaden för inköpen av elcertifikaten tar elleverantören sedan ut
av sina kunder.
Då elcertifikatsystemet medför en
ökad kostnad för elanvändarna finns
undantag från kvotplikten för elintensiva företag. Syftet med undantaget är
att inte försämra konkurrensvillkoren
för svenska företag som agerar på en
internationell marknad.
Elintensiva företag får ny definition
I dagsläget klassificeras företag som
elintensiva utifrån branschtillhörighet
(sni-kod). Men i och med ändringarna
den 1 januari 2007 sker klassificeringen
utifrån det enskilda företagets faktiska
elanvändning i tillverkningsprocessen
och företagets totala försäljningsvärde.
– Den nya klassificeringen ger en bättre
träffsäkerhet på vad som egentligen är ett
elintensivt företag, säger Maria Westrin,
handläggare på Energimyndigheten.
Hur många företag som omfattas av
undantaget enligt de nya reglerna är
ännu oklart. Företagen måste själva
anmäla sig till Energimyndigheten.
Först därefter kan företagen få undantag från kvotplikten för den el som

Den nya regeringen vill att även mindre vattenkraftverk ska ingå i elcertifikatsystemet.

används i tillverkningsprocessen. Det
gäller såväl nya elintensiva företag som
företag som redan är anmälda enligt de
gamla reglerna.
Lättare att jämföra elpriser
Från och med den 1 januari 2007 blir
det också lättare för konsumenter att
jämföra elpriser. Tidigare har konsumenterna varit tvungna att ta med elleverantörens pris för elcertifikat utöver
själva elpriset för att få rätt prisbild.
– Nu ska alla elleverantörer inkludera elcertifikatpriset i nya elprisavtal,
vilket underlättar prisjämförelser mellan olika elleverantörer, säger Maria
Westrin.
I lagändringarna ingår även en förlängning av elcertifikatsystemet till
2030 i syfte att skapa stabilitet och
långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion. Ambi
tionsnivån höjs också till 17 twh år
2016 jämfört med 2002 års nivå.
Ellen Åhlander

Lagändringar den 1 januari 2007
• Målet är att den förnybara
elproduktionen ska öka
från 10 TWh år 2010 till
17 TWh år 2016 jämfört
med 2002 års nivå.
• Systemet förlängs fram
till och med år 2030.
• En ny anläggning ska få

elcertifikat under en period
av maximalt 15 år.
• Anläggningar som togs
i drift innan lagen trädde
i kraft den 1 maj 2003
kommer att fasas ut ur
systemet vid utgången av
2012 och 2014.

• Ansvaret för kvotplikten
flyttas från elanvändarna
till elleverantörerna, förutom elanvändare som
använder el som de själva
producerat eller köpt och
elanvändare i elintensiva
företag.

Bert Ola Gustavsson
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vinjett

lysande energiidéer får pris

Teknikupphandlingar
gavStoraenergipriset

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät utlyser nya
tävlingar för effektivare energianvändning och bättre
miljö inom elsystemet.

första
gången i
mars 2007.
– Med miljöpriset
vill vi belöna insatser i elsystemet som exempelvis kan
gälla mindre användning av miljöskadliga ämnen, minskade ingrepp
i naturen, effektivare energianvändning
eller reducerade överföringsförluster,
säger Eva Bergius som är miljöchef på
Svenska Kraftnät.
Svenska Kraftnät har satsat mycket på
miljön kring stamnäten de senaste åren,
bland annat genom en ny designtävling
för att skapa ett nytt formspråk för
kraftledningsstolpar. Svenska Kraftnät
driver också ett projekt för biologisk
mångfald i kraftledningsgator.

Tio nystartade, FoUbaserade företag är
vinnare i Vinnovas och Energimyndighe
tens tävling VINN NU. De belönas med
300 000 kronor var.
Tävlingen VINN NU är riktad till nystar
tade företag som baserar sin verksamhet
på forsknings och utvecklingsresultat.
De kan tävla inom bland annat följande
områden: arbetslivsutveckling, bioteknik,
energiteknik, informations och kommu
nikationsteknik samt processteknik.
Varje år utses 20 vinnare. Läs mer på
www.vinnova.se

Gunilla StrömberG

Barn förändrar Europas landskap
Vinnarna i ManagEnergys första tecknings- och fototävling ”Changing the European Landscape” utsågs i
Paris i slutet av september. Ledamöterna i The Reflection
Group röstade fram vinnarna.
Fototävlingen för 12–16-åringar vanns av Adrián
Pérez Velasco, 13 år, från Spanien. Priset var en digitalkamera. I teckningstävlingen för barn mellan 7 och 11 år
vann Grace Shanahan-Smith, 11 år, från Storbritannien,
med en mosaik av ett vindkraftverk.
Se bidragen på www.managenergy.net/competition.html
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Tio företag delar
på tre miljoner

n Stora Energipriset 2006 går till Hans
Nilsson, energikonsult på FourFact, för
hans arbete med att utveckla teknikupphandlingen så att det blivit en metod att
påverka tillverkarnas tillämpning av
energieffektiv teknik. Till exempel producenter av värmepumpar, vitvaror och
belysning både i Sverige och utomlands.
– Teknikupphandlingen sammanför
köpare och producenter av ny energieffektiv teknik. Den mäklarrollen har jag
varit med att utveckla. Kraven från målmedvetna kunder motiverar företagens
utveckling av produkter. Marknaden
utvecklas då i snabbare takt, säger Hans
Nilsson i ett pressmeddelande.
Electrolux får Stora Energiprisets
hedersomnämnande för sitt aktiva och
målinriktade energispararbete både i
produktutveckling och i den egna produktionen.
Stora Energipriset, som delas ut av ia
och konsultföretaget Sweco Theorells,
riktas till personer, företag och organisationer som gjort framstående och beprö-

Ägna en vecka för att ändra framtiden upp
manar EU, som i början av nästa år samlar
ihop en rad olika initiativ och aktörer inom
energiområdet till en energivecka fylld av
konferenser, prisutdelning, seminarier och
nätverkande.
EU Sustainable Energy Week är en del av
EUkampanjen Sustainable Energy Europe
och äger rum den 29 januari till den 2 februari
2007. ManagEnergys årliga konferens ingår
i programmet.
Läs mer på www.managenergy.net
ENERGIVÄRLDEN5/2006

energikonsulten hans nilsson fick stora
energipriset 2006.

vade insatser för att spara energi. Priset
delas ut för 23:e gången.
Läs mer om Stora Energipriset på
www.sweco.se/storaenergipriset
Gunilla StrömberG

För att optimera användningen av biobränslen har Energimyndigheten tilldelat 50 miljoner
kronor till två olika forskningsprogram. 32 miljoner kronor går till Skogsforsk för programmet
”Effektivare skogsbränslesystem”. Syftet är att utveckla mer effektiva system för skogs
bränsle i hela kedjan från skogen till slutanvändaren. 18 miljoner kronor går till Sveriges
lantbruksuniversitet för ett forskningsprogram som ska utveckla en bredare bas av råvaror
för pelletsproduktion.

Ett nytt stort EUprogram för konkurrenskraft
och innovation (CIP) inleds den 1 januari
2007. Programmet ska bidra till att stärka EU:s
konkurrenskraft, tillväxt och uthålliga utveck
ling enligt de mål som uttrycks i Lissabon
strategin. Hänsyn till miljön lyfts särskilt fram
och begreppet miljöinnovationer är ett ledord
för hela programmet.
Programmet består av tre delprogram:
Intelligent Energi Europa, Entreprenörskaps
och innovationsprogrammet samt Programmet
för Informations och kommunikationsteknik
stöd. CIP löper till och med 2013 och får en
budget på cirka 3,6 miljarder euro.
ENERGIVÄRLDEN4/2006

Energiyndigheten
och Energimark
nadsinspektionen
presenterar kort
fattat sin verksam
het i denna bro
schyr. Finns även
på engelska.
art.nr. 1835.
utan kostnad.

Energiindikatorer 2006

Forskning om biobränsle får 50 miljoner

Miljöinnovationer
ska öka EU:s tillväxt

Energivecka
i Bryssel

fOtO: jOhan OlSSOn

n Energimyndighetens tävling Energy
Spin-Off Contest 2006 syftar till att få
fram nya idéer för effektivare energianvändning eller energiproduktion. Vinnaren får 100 000 kronor till fortsatt utveckling och kommersialisering av idén.
Tävlingen är öppen för företag i eller
med anknytning till de fem kommunerna
inom programmet Uthållig kommun:
Örnsköldsvik, Borås, Ulricehamn Vingåker och Solna.
Syftet med Energy Spin-off Contest
2006 är att stimulera innovationer inom
energiområdet genom att få fram idéer
som finns bland företagen i kommunerna.
– Vi tror det finns goda oexploaterade
idéer i byrålådorna ute hos företag i
kommunerna och vi vill locka fram dem
och ge dem en chans. Anledningen till
att de ligger i byrålådorna är ofta att
de inte passar i företagens befintliga
produktportfölj eller att de konkurrerar
med företagets existerande produkter,
säger Stefan Jakélius, avdelningschef för
affärsutveckling och kommersialisering
på Energimyndigheten.
En idé från varje kommun kommer
att nomineras och den slutliga vinnaren
utses på Energitinget i mars 2007.
Även Svenska Kraftnät vill belöna
goda energiinsatser, med betoning på
bättre miljö inom elsystemet. Priset är
på högst 100 000 kronor och delas ut för

Energimyndigheten
arbetar för ett hållbart
energisystem

Beställ nyheter
om energiforskning
Energimyndigheten lanserade i oktober
ett elektroniskt nyhetsbrev om forskning,
utveckling och demonstration på energi
området. Det är speciellt riktat till forska
re och andra intressenter. Nyhetsbrevet
innehåller länkar till nyheter om det se
naste inom energiforskning samt infor
mation om aktuella utlysningar, händel
ser och konferenser.
Beställ nyhetsbrevet under rubriken
Nyheter på www.energimyndigheten.se

För att underlätta
uppföljningen av de
energipolitiska må
len tar Energimyn
digheten årligen
fram ett antal indika
torer som baseras
på den officiella
energistatistiken.
Publikationen är år
ligt återkommande och innehåller för 2006
fem nya indikatorer på tema Oljeanvänd
ning och 20 uppdaterade grundindikatorer.
art.nr. 1838. utan kostnad.

Fönsterrenovering
med energiglas
Det går att spara energi och pengar ge
nom att uppgradera befintliga fönster med
energiglas. Den är resultatet av ett samar
bete mellan Glasbranschföreningen och
Energimyndigheten.
art.nr. 1820. utan kostnad

Energimyndigheten testar:
Luft-luftvärmepumpar
Energimyndighetens Testlab har det
senaste året testat 14 olika luftluftvärme
pumpar. Resultaten redovisas i denna
broschyr och på Energimyndighetens
webbplats.
art.nr. 1844. utan kostnad.

Energibesiktning
Faktablad om de energibesiktningar i 130
utvalda skolor och förskolor som Energi
myndigheten genomför hösten 2006.
art.nr. 1837. utan kostnad.

Energiutblick
Kort och övergripande information om
energisituationen i EU, både centralt och
land för land. Dessutom en sammanställ
ning av aktuella satsningar för tryggare
energiförsörjning och minskad påverkan
på klimatet.
art.nr. 1812. utan kostnad.
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karin vill rädda världen
fOtO: per WeSterGård

Att göra etanol av majsblast är målet för
Karin Öhgrens forskning.
– Jag ville göra något för att rädda
världen, säger hon som förklaring till sitt
yrkesval.

d

et är Karin Öhgrens näst sista dag
på Kemicentrum i Lund och ett
team från regional-tv har just avslutat ett reportage om henne till kvällens nyhetsprogram. När jag kommer in i
hennes labb till vårt avtalade möte tittar
hon på mig med lätt förvirrad uppsyn
och undrar:
– Vem är du? Nu klarar jag inte
längre att hålla reda på alla journalister.
Det ringer tidningar hela tiden.
Uppmärksamheten beror på att hon
nästa dag ska lägga fram en doktorsavhandling i kemisk apparatteknik, ett ämne
som normalt inte brukar få medierna att
rusa till. Men hon har lyckats och anledningen är, tror Karin själv, att hon ägnat
sig åt något som folk kan begripa: vad vi
ska tanka våra bilar med i framtiden.
Målet med Karin Öhgrens forskning
har varit att utveckla en process som gör
det möjligt att effektivt framställa etanol
ur majsblasten. Resultatet är över förväntan, mängden etanol som hon lyckats
producera överstiger med råge vad som
är möjligt från sockerrör, den råvara som
hittills varit bäst.
att det var kemistudier som lockade henne

till universitetet förklarar Karin med att
en entusiastisk gymnasielärare fick henne
intresserad av ämnet. Fast egentligen är
det inte kemi hon gillar, utan kemiteknik.
– Skillnaden är att kemister pillar med
de små molekylerna i provrör. Jag föredrar stora grejer: destillatorer, fermentatorer, indunstare och torkar. Ju större
desto bättre.
Karins doktorandtjänst har varit en
del av ett större eu-projekt där barrved,
energiskog och majsblast har studerats
för att hitta en lämplig etnanolråvara för
alla kontinentens regioner.
– Jag har koncentrerat mig på majsblast. Majs används redan i dag men då
är det enbart kolven som utnyttjas. Om
även blasten kan användas skulle dub-

namn: Karin Öhgren. ålder: 28 år. bor: Flyttlasset har precis gått från Lund till Örnsköldsvik
med pojkvännen Henning. utbildning: civilingenjör i kemiteknik och teknologie doktor i kemisk
apparatteknik. energitips: Kör flexifuelbil och tankar etanol.

belt så mycket etanol kunna produceras
utan att den odlade ytan behöver utökas.
Majsblast som etanolråvara har både
för- och nackdelar jämfört med barrved.
Enklare eftersom fibrerna är mjukare
och därmed lättare att bryta ner. Men
besvärligare eftersom den innehåller en
stor mängd xylos, en sockerart som inte
kan jäsas med vanlig bagerijäst. Forskarkollegor i Lund har därför hjälpt henne
att utveckla en genmodifierad jäst som
klarar alla majsens sockerarter. Karins
uppgift har sedan varit att utveckla en
process där jästen kan fungera. Resultatet är lyckat, ur ett ton majsblast kan 400
liter etanol framställas. Det ska jämföras
med sockerrör som i dag maximalt kan
ge 250 liter per ton råvara.
När doktorsavhandlingen väl har
godkänts börjar en helt ny fas av livet
för Karin. En dags vila är allt hon unnar hon sig innan hon och pojkvännen

Henning packar bilen och drar iväg de
104 milen norrut till Örnsköldsvik. Forskarslitet ska nu bytas ut mot ett jobb
som marknadsförare. Från och med nu
är uppgiften att lobba för och vara med
och skapa förutsättningar för en storskalig svensk etanolproduktion.
– Det känns bra att få prova på marknadsföring och jag hoppas att min doktorstitel ger mig mer trovärdighet.
Utmaningen är stor och tidsperspektivet långt. Först 2030 räknar Karin
Öhgren med att Sverige kan vara självförsörjande på etanol.
– Relativt snart kommer vi att få brist
på olja med akuta problem som följd.
Vad händer i ett samhälle där det inte
går att tanka bilen? Det kommer att bli
anarki. Vi kan bara hoppas att oljan
räcker till dess att de alternativa drivmedlen finns på plats.
per WeSterGård

