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Fokus på forskning

D

etta nummer av Energivärlden fokuserar på energiforskningen. Det handlar om stort och smått, om
nationellt och om internationellt samarbete. Samtidigt som
en del resultat av det sjuåriga FoU-programmet börjar
skönjas håller staten på att utvärdera programmet.
Det finns exempel på projekt som lyckats till fullo, eller
överträffat förväntan, och sedan hela skalan till mer eller
mindre misslyckade projekt. Statens roll är att lyfta av
risker som marknadsaktörerna inte alltid kan ta, för att
öka möjligheten till snabba och konkreta utvecklingsresultat, allt för att stärka omställningen av energisystemet.
Erfarenheten visar också att statens roll är central för så
kallade utvecklingsprojekt där det gäller att visa att det går
att kommersialisera kunskap och produkter.

R

iksdagen beslöt den 3 april att införa systemet med
elcertifikat från den 1 maj 2003. Systemet bidrar till
omställningen av energisystemet, vilket är positivt för miljön. Elcertifikat innebär också att stödet till ökad produktion av förnybar el görs mer marknadsanpassat och att
nuvarande investeringsbidrag samt stöd till småskalig
elproduktion upphör.
Förhoppningsvis ger systemet mer långsiktiga spelregler
för energimarknaden än det bidragssystem som det ersätter, även om ett så nytt och ganska komplext system inte är
fullständigt förutsägbart för någon aktör i nuläget.
Genom att i stället utnyttja marknadsmekanismerna
undanröjs den ”risk” som förknippas med ett bidragssystem,
vars ekonomiska nivå årligen ska prövas av riksdagen.
Målet är att öka mängden förnybar el med 10 TWh fram
till 2010. 10 TWh motsvarar ungefär 6–7 procent av den
svenska elanvändningen. Framför allt bör det bli ett idrifttagande av befintliga anläggningar som inte varit ekonomiskt lönsamma.
Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har ansvar
för systemet och totalt kommer 10–12
personer att arbeta med driften av
elcertifikatsystemet. Energimyndigheten ansvarar bland annat
för information till producenter
och konsumenter. Under april
kommer därför en omfattande
annonssatsning att göras. Alla
elkonsumenter ska dessutom
få information i anslutning till sin elräkning.

THOMAS KORSFELDT,
GENERALDIREKTÖR
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Kampanj ska locka fler
till energiyrken
Energibranschen behöver anställa drygt
600 högskoleingenjörer och tekniker per
år under de närmaste åren. Men i dag
utexamineras endast 150 personer inom
energi- och elkraftsområdet.
Det är bakgrunden till kampanjen Heta
Högskolan, som ska locka fler studenter
till högskolans energilinjer.
Kampanjen är ett samarbete mellan
högskolorna i Mälardalen och
Trollhättan/Uddevalla, Mitthögskolan,
Svensk Energi, Svenska Bioenergiföreningen, Föreningen för Industriell Teknik
och Fjärrvärmeföreningen.

Jämtlands kommuner
satsar på klimatprojekt
Elproduktionen från Barsebäck 2 måste ersättas med annan produktion, enligt energipropositionen.

Partier överens
om energipolitik
Stängningen av Barsebäck 2 får inte leda till för stora negativa effekter på miljö eller
elpriser. Det är innebörden i den energipolitiska proposition som lades fram i mars.
■ Stängningen av Barsebäck 2 bör hanteras tillsammans med förhandlingarna
om övriga kvarvarande reaktorer och frågan om energiomställningen i sin helhet.
Det är innebörden i den energipolitiska
proposition som överlämnades av socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet till riksdagen den 20 mars.
Ett villkor för stängningen är att elproduktionen kan ersättas med annan produktion eller minskad användning av el.
Stängningen får inte heller medföra påtagligt negativa effekter på elpriserna,
eltillgången för industrin, effektbalansen,
miljön och klimatet. Det betyder att Barsebäck 2 kommer att stängas tidigast
2004. Särskilt viktiga är förhandlingarna
med kraftindustrin. Regeringen kommer
inom kort med tilläggsdirektiv i denna
fråga till förhandlaren, Banverkets generaldirektör Bo Bylund.
Partiöverenskommelsen omfattar också
åtgärder för att stärka landets eleffektbalans. Svenska Kraftnät får regeringens
uppdrag att träffa avtal med elproducenter om ytterligare kapacitet och med stora
elförbrukare om minskad elanvändning.
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– En annan viktig aspekt är att elbolagen måste tillgodose kundernas krav på
bättre elmätning. Då får konsumenterna
större möjlighet att påverka sin energiförbrukning och sina elkostnader, skriver
näringsminister Leif Pagrotsky i en
kommentar.
Propositionen innebär ett nytt krav på
elnätsföretagen att avläsa förbrukningen
hos samtliga kunder minst en gång i månaden. Syftet är att underlätta leverantörsbyten och ge kunderna en mer direkt
koppling mellan förbrukning och fakturering. Månadsvis mätning ska vara införd
hos alla kunder senast den 1 juni 2009.
Regeringen föreslår också en ny lag om
ursprungsgarantier för att anpassa den
svenska ellagen till EU-direktivet om att
främja el från förnybara energikällor.
Producenter av förnybar el ska enligt förslaget få rätt till en ursprungsgaranti från
Svenska Kraftnät. Den garanterar att en
viss mängd förnybar el har producerats.
GUNILLA STRÖMBERG

Läs mer på Internet: http://naring.regeringen.se
”Vissa elmarknadsfrågor”, proposition 2002/03:85.

Sju kommuner i Jämtland går ihop för att
göra en gemensam klimatsatsning, med
pengar från det statliga Klimpstödet. Det
är Jämtlands Energikontor som håller i
satsningen som främst handlar om att
ersätta eldningsolja med biobränslen.
Målet är att ersätta 4 000 kubikmeter
eldningsolja under perioden 2003–06.
I planen ingår bland annat att eldningsolja
ska ersättas med restprodukter från lokala
sågverk.

Bättre energianvändning
i statliga byggnader
De stora statliga byggnadsägarna ska se
över möjligheterna att effektivisera
energianvändningen och minska
användningen av fossila bränslen. Det är
regeringen som gett uppdraget till Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket,
Luftfartsverket, Banverket och Vägverket.
– Det är angeläget att klarlägga potentialen för energieffektivisering i byggnader, säger miljöminister Lena Sommestad i en kommentar.

Ny testomgång för
Nätnyttomodellen
I vår genomförs en tredje testomgång av
Nätnyttomodellen för elnätsföretag. 200
koncessionsområden kommer att delta,
vilket motsvarar drygt 80 procent av alla
abonnenter i Sverige.
Nätnyttomodellen är ett nytt verktyg
som ska hjälpa Energimyndigheten att
bedöma om elnätsföretagen har skäliga
nättariffer. Under testperioden får företagen möjlighet att testa rutiner och lämna synpunkter på modellens utformning.
Nätföretagen får även möjlighet att få en
första preliminär bedömning av om deras
nättariffer är skäliga eller ej.
Testomgången inleddes genom ett
informationsmöte i mars, där 170 representanter från elnätsföretag i hela landet
deltog.
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Utsläppsavtal med öst
■ Gemensamt genomförande, eller JI
(Joint implementation), är en av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer. JI ger
industrialiserade länder som har höga
kostnader för att minska utsläppen möjlighet att investera i länder där teknikutvecklingen inte kommit lika långt och
där kostnaderna för att minska utsläppen är lägre. Investerarlandet ska då få
tillgodoräkna sig de minskningar av
växthusgaser som projekten för med sig.
Samtidigt får landet där projekten sätts
upp tillgång till ny och effektivare energiteknik.
– Vitsen med att skriva ramavtal mellan länderna är att minska riskerna för
staten och för svenska företag som investerar i de forna öststaterna. Vi vill till
exempel redan på förhand reda ut vem
som ska stå för kostnaderna om något
går snett, säger Thomas Levander, sekreterare för utredningen om Gemensamt
genomförande som lade fram sitt betänkande strax innan jul. Ett annat syfte
med ramavtalen är att peka ut ansvariga
organisationer eftersom kunskaperna om
Kyotoprotokollet ofta är mycket låga i de
här länderna.
De länder som nu har färdiga ramavtal
som ska skrivas på är Estland, Litauen
och Rumänien. Även Ryssland väntas
inom kort teckna ett ramavtal med
Sverige. Ramavtalen kommer att sträcka
sig åtminstone fram till 2012.
Erfarenhet från tidigare projekt
– Vissa av de här länderna har så låg
administrativ kapacitet att de inte ens
kan söka EU-bidrag för att stärka den
inhemska kompetensen om Kyotoprotokollet, som finns till just för att hjälpa
dessa länder med protokollets administrativa krav, säger Thomas Levander.
Energimyndigheten har tidigare utfört
ett 70-tal projekt i Baltikum och Ryssland, framför allt inom fjärrvärmesektorn, men Sverige har inte kunnat
4
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Sverige har kommit överens om att
skriva ramavtal med flera forna öststater för att minska utsläppen av
koldioxid. Kostnaderna för detta blir
mindre än om Sverige satsat pengarna
på hemmaplan.

Sverige ska hjälpa östeuropeiska industrier att få ner utsläppen. På bilden ett pappersbruk i Archangelsk i
norra Ryssland.

tillgodoräkna sig några utsläppsminskningar av dessa projekt eftersom det har
rört sig om samarbete under Klimatkonventionen som påbörjades innan Kyotoprotokollet undertecknades. Enligt
Jürgen Salay på Energimyndigheten
finns goda erfarenheter från projekten,
som har haft förhållandevis låga kostnader för utsläppsminskningarna.
Diskussion om prislappen
När projekten nu övergår till gemensamt
genomförande där utsläppsminskningarna kan överföras mellan länder kommer
Energimyndigheten även i fortsättningen
att prioritera projekt inom fjärrvärmen.
Det handlar främst om att byta ut oljeoch kolpannor till pannor som kan använda lokalt producerade biobränslen.
Även projekt inriktade på andra förnybara energislag liksom minskning av
metanutsläpp från till exempel deponier
är tänkbara.
– Värdländerna får fördelar av projekten genom att de kan använda lokalt producerad energi i stället för att importera
dyra fossila bränslen. Dessutom blir
värmeproduktionen effektivare och verk-

ningsgraden blir högre än tidigare, säger
Jürgen Salay.
Ramavtalen tar inte upp hur projekten
ska finansieras. Jürgen Salay säger att den
tidigare formen av stöd från Energimyndigheten med lågräntelån för energieffektiviserande projekt inte längre kommer att
användas. I stället inriktas nu förhandlingarna om projekten på att komma
överens om ett pris på utsläppskrediterna
som Sverige ska betala som ett bidrag till
investeringarna.
– Riktlinjerna kommer förmodligen
att bli det pris som bland annat Världsbankens kolfond betalar för utsläppsminskningar, mellan tre och fem dollar
per ton, säger han.
Men Thomas Levander är tveksam till
om gemensamt genomförande kommer
att bli särskilt intressant för företag att
engagera sig i.
– Det kommer att vara mycket lättare
att handla med utsläppsrätter. Men om
priset på dessa blir tillräckligt högt,
mellan 10–15 dollar per ton, kommer det
att kunna bli ett tryck på alternativ utanför utsläppsrättssystemet, säger han.
ANNIKA OLOFSDOTTER
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Vätgas ska driva
Visbys bussar
Om drygt ett år kan vätgasdrivna
bussar rulla i Visby. Planerna är långt
framskridna och drivs i samarbete
med Cambridge i Storbritannien.
■ Världsarven vittrar sönder. Visby och
Cambridge har starka skäl att minska
emissionerna från trafiken. I projektet
USHER vill de tillsammans visa att vätgas fungerar som ett alternativ, både tekniskt och ekonomiskt, när de försurande,
fossila drivmedlen ska fasas ut.
– Vi förbereder busstrafik till hamnen,
och innerstadstrafiken behöver byggas ut.
Tanken är att två små, vätgasdrivna bussar ska börja rulla i Visby 2004, berättar
Bertil Klintbom, chef för byggavdelningen på Gotlands kommun.

Vätet till bränslecellerna kommer att
produceras lokalt och hållbart. På taket
till den tekniska förvaltningen på Skarphäll ska 2 500 kvadratmeter solceller anläggas. De kan producera den energi som
behövs till elektrolysen och kommer även
att ge ett överskott till nätet.
– Solcellerna gör att den hållbara tekniken blir synlig. Visbyborna får en koppling direkt. Lunds universitet ska för övrigt utvärdera attityderna till projektet.
Just nu håller Bertil Klintbom på med
upphandlingen av två vätgasbussar, med
plats för 15–20 passagerare. Tre tillverkare
är intresserade
Projektet i Visby kostar 21 miljoner
kronor. Energimyndigheten bidrar med
ungefär en tredjedel och EU med lika stor
MARIA ÅSLUND
andel.

Pagrotsky tar greppet
om kärnkraftsfrågan

NR 2 • 2003

Nu vill Leif Pagrotsky ta ett helhetsgrepp om kärnkraftsfrågan, vilket ska ske
i dialog med kraftbolagen. Han vill se
samling och långsiktighet, inte fler
BOSSE HÖGLANDER
tillfälliga lösningar.
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■ – Det vilar en förbannelse över energifrågan! Så kan vi inte ha det. Det sa
näringsminister Leif Pagrotsky när han
öppnade årets energiting i Eskilstuna.
Redan när han övertog energifrågorna
bestämde sig Leif Pagrotsky för att finna
nyckeln till kärnkraftsavvecklingen – ”en
av de allvarligaste politiska låsningarna i
svensk politik”.
Kärnkraften ska avvecklas och Sverige
ska ställa om till hållbara energikällor.
Men det ska ske på ett ekonomiskt och
energimässigt ansvarsfullt sätt, menade
Leif Pagrotsky. Säker energiförsörjning är
förutsättningen för ett konkurrenskraftigt
näringsliv, vars energibehov är stort.
– Det går att hitta balansen mellan
intressena, att förena kraven, sade Leif
Pagrotsky.
Han prisade energiuppgörelsen förra
året mellan socialdemokraterna, centern
och vänsterpartiet, men beklagade samtidigt att ”avvecklingsmetodiken varit en
politisk högoddsare”.

Statliga pengar till
forskning om biobränsle
Användningen av pellets och andra fasta
biobränslen ökar, och därmed ökar
också konkurrensen om råvaran. Ett nytt
forskningsprojekt på Statens Lantbruksuniversitet ska leda till att råvarubasen för förädlade biobränslen blir
bredare.
Framsteg på området bör komma
både pelletstillverkarna och konsumenterna till godo inom tre till fem år. I Sverige produceras cirka en miljon ton pellets
årligen i ett 30-tal fabriker och efterfrågan förväntas öka.
Energimyndigheten stöder därför SLU,
Sveriges Lantbruksuniversitet, i Umeå
med 6,8 miljoner kronor för forskning
som ska öka användningen av pellets.

Marknaden för
fjärrvärme på översyn
Konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden är svag och konkurrensen
behöver stimuleras. Det visar uppföljningar som Energimyndigheten gjort
sedan 1996.
En ny utredning ska nu se över konkurrensfrågor, analysera behovet av tillsyn av priserna på fjärrvärmemarknaden
och föreslå åtgärder för att bättre skydda
konsumenten mot oskäliga priser på
fjärrvärme.
Näringsminister Leif Pagrotsky har
förordnat Bengt Owe Birgersson, vd för
Sabo, till särskild utredare. Utredningen
ska vara klar senast den 30 juni 2004.

Stockholms bussar
ska drivas med biogas
Från årsskiftet ska SL (Storstockholms
Lokaltrafik) börja använda bussar som
drivs med biobränsle från Henriksdals
reningsverk. Stockholm Vatten och SL
har tecknat ett avtal om ett långsiktigt
samarbete. 2010 ska Stockholm ha 200
bussar som drivs av biogas, om allt går
enligt planerna.
Biogasmotorer går tystare än bensinmotorer och bidrar inte till växthuseffekten. Biogasen bildas genom att slam från
avloppsreningen bryts ned, renas och
komprimeras.

Allt fler miljöbilar
på landets vägar
Antalet miljöbilar i trafiken fördubblades i
fjol. Av samtliga bilar som såldes var två
procent miljöanpassade, visar beräkningar från Miljöfordon i Göteborg.
Vid årsskiftet fanns cirka 10 000 miljöbilar på landets vägar. En av förra årets
storsäljare var Ford Focus FlexiFuel, som
drivs av etanol. Detta är också det vanligaste bränslet i miljöbilarna.
Näringsminister Leif Pagrotsky tog upp kärnkraftsfrågan på årets energiting i Eskilstuna.
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TEMA: FORSKNING

FORS
KRÄVER TYDL
Sverige satsar stort på energiforskning. Men att staten skjuter
till pengar räcker inte alltid.
Det finns många stopp på vägen.
För att lyckas krävs både tydliga
styrsystem och marknadsstrategier.

KNING
IGA STYRSYSTEM

Politiska styrmedel är avgörande
– Vi behöver beteendevetenskaplig och ekonomisk forskning för att förstå energifrågorna.
När en ny teknik eller ett nytt systemtänkande
har svårt att få genomslag inom industrin eller
kommunala bolag är det är inte alltid rationella
skäl som sätter stopp, utan det kan vara brist
på resurser, tid eller kompetens, säger han.
Det handlar då om attitydfrågor och hur
organisationer fungerar. Den nya forskningen
har visat att styrmedelsfrågor och konsekvenser av politiska beslut är lika viktiga som ökad

verkningsgrad i en förbränningsanläggning för
att förstå om en viss teknik har möjlighet att ta
sig in på marknaden.
Ett exempel på det är biobränslets utveckling. Att använda det som bränsle i fjärrvärmesektorn ansågs omöjligt under 1970-talet. Men
när nya skatter på fossil energi infördes blev
läget annorlunda. Därefter har forskning och
ny teknik lett till lägre kostnader och till att
användningen av biobränsle fördubblats under
perioden 1980–99.
Optimistiska visioner
Även om 1970-talets överoptimistiska visioner
om solvärme och vindkraft inte har kunnat infrias, tycker Thore Berntsson att det finns flera
områden där det faktiskt hänt mer än vad som
förutspåddes. Han exemplifierar med värmepumpar och förbränning och förgasning kopplat till biobränsle. Effektivisering i industriella
system är ett annat område där vi kommit långt
tack vare forskarinsatser. Även inom energieffektivisering i byggnader har man kommit
långt och då inkluderar han biobränsleanvändning i fjärrvärmesystem.
Samma åsikt har Lars Tegnér på Energimyndigheten, som anser att bioenergins starka utveckling påverkats av forskningen.
– I dag används bioenergi till elproduktion,
till husuppvärmning och som ånga till industriprocesser. I framtiden kommer den att
fungera som råvara till drivmedel för transporter, säger han. Dessutom kan vi få råvaran på
flera olika sätt, till exempel som biprodukt från
skogsbruket eller genom hushålls- och industriavfall.

▼

I

slutet av 1970- och början på 80-talet trodde
många att forskning skulle kunna lösa problemen med att utveckla ett nytt energisystem. Och visst har energiforskningen spelat
en viss roll för de förändringar som skett inom
energisystemet, men den har knappast haft
någon avgörande funktion, enligt Energimyndighetens rapport ”Energiforskningen i verkligheten”. Det här betyder inte att programmen
varit onödiga, utan det hänger snarare ihop
med att forskning är en långsiktig process och
att energisystemet är trögt att förändra, enligt
rapporten.
– Det finns helt enkelt inte ett fåtal nya tekniker som kan lösa frågeställningarna kring
energiproblemen.
Det säger Thore Berntsson, professor i värmeteknik och maskinlära vid Chalmers och ledamot i Energiutvecklingsnämnden, som beslutar om Energimyndighetens forskningspengar.
Thore Berntsson menar i stället att vi måste
lära oss mer om energifrågan sett ur ett systemperspektiv.
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Energisystemets
utveckling
De viktigaste förändringarna i
energisystemet under de
senaste 25 åren:
• Vi använder energi mer
effektivt i dag. Den totala
slutliga användningen av
energi har ökat ganska
långsamt trots att ekonomin
växt och bilismen ökat
starkt.
• Oljeanvändningen har minskat i alla sektorer utom för
transporterna. Merparten av
importen har flyttats från
Mellanöstern till Nordsjön.
• Elanvändningen för uppvärmning och industriella
processer har ökat sin
andel.
• Den svenska elmarknaden
har avreglerats och det
råder konkurrens i produktion och försäljningsled.
• Biobränsleanvändningen har
ökat inom främst fjärrvärmeproduktion och industri.
• Utsläppen av svavel- och
kväveoxider räknat per
anläggning har minskat i
energisektorn.
KÄLLA: ”ENERGIFORSKNINGEN I
VERKLIGHETEN”
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▼

Användningen av biobränsle har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet, bland annat till uppvärmning och som drivmedel. Utvecklingen beror på en kombination av
stora forskningsinsatser och politiska beslut.

Med dagens facit i hand har en del forskningspengar gått till fel verksamheter under
årens lopp. Energimyndighetens rapport
”Energiforskningen i verkligheten” konstaterar
att de finansiella stöden till ny teknik delvis lett
till att anläggningar byggts som aldrig borde ha
sett dagens ljus. Andra anläggningar som fått
stöd skulle byggts även utan dessa pengar.
Thore Berntsson tycker att man under 1980talet tenderade att lägga för mycket forsknings-

pengar på konsulter för att utveckla tekniker
som var ovetenskapliga och ännu inte ekonomiskt försvarbara. I dag råder däremot en motsatt tendens.
Forskning ger framförhållning
Thore Berntsson anser att tidsperspektivet är
viktigt vid alla utvärderingar av energiforskning:
– Jag är kritisk till att man värderar resultaten av tillämpad forskning i ett kortsiktigt per-

SVERIGE SATSAR PÅ FORSKNING
För 30 år sedan var målet att komma ifrån det
starka oljeberoendet. I dag forskar vi för att
minska miljöproblemen. Mest pengar går till
forskning om biobränslen.

S

edan 1975 har staten satsat 20 miljarder
kronor och svensk industri 12 miljarder på
forskning och utvecklingsarbete inom energiområdet*. Under den här tiden har energipolitiken bytt motiv och mål många gånger, men det
har ändå funnits en kontinuitet: målet att
ersätta oljan och andra fossila bränslen med
alternativ, helst förnybara energislag.
Syftet med det första energiforskningsprogrammet, 1975–78, var att minska vår nationella
sårbarhet genom att minska oljeberoendet.
Botemedlet var att byta olja mot andra energikällor och att använda mindre energi.

– Oljan stod för nära 80 procent av den svenska energitillförseln och alltihop kom från
Mellanöstern. Fjärrvärmen var helt beroende av
tjockolja och stora delar av industrin byggde på
oljeanvändning. Att använda biobränslen i stor
skala ansåg man knappast vara möjligt, säger
Tord Eng på Energimyndigheten.
Ökade anslag
Anslagen till energiforskningsprogrammet
ökade drastiskt för de nästkommande två treårsperioderna. Både kärnkraftsavvecklingen och
den påverkan som energisystemet har på miljön
blev viktiga drivkrafter för energiforskningsprogrammen. Från slutet av 1980-talet och fram
till dagens forskningsprogram har problematiken kring växthuseffekten varit avgörande för de
politiska besluten och forskningsinsatserna.
Sedan dess är det biobränslena som stått i
NR 2• 2003
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I Hammarby Sjöstad (överst) används spetsteknik för att spara energi. Undertill finns två tillämpningar av forskningsresultat: en
kompressor för bränslecellsfordon och gaskombikraftverket i Helsingborg. Solcellstekniken (t h) väntar ännu på sitt genombrott.

spektiv, att man tror att den måste ge snabba
resultat.
Speciellt tycker han att det kortsiktiga
tänkandet är ett problem för all spetsforskning,
eftersom denna sällan blir kommersiellt rimlig
förrän på längre sikt. Förgasning är exempel på
en sådan teknik och Thore Berntsson tror att
den med all sannolikhet kommer att bli viktig
om tio år, med den utvecklingen vi ser på
energipriser, miljökostnader och att vi får kol-

dioxidhandel. Han anser att forskningsresultaten hjälper företag och samhälle att förstå vilka möjligheter vi har att bygga ett bra energisystem där vi både kan minska växthuseffekten
och göra det på ett sätt som är ekonomiskt
möjligt.
– Även om tekniken inte kan säljas på marknaden i dag, ger den oss en framförhållning så
vi kan förstå vad som blir intressant i framtiANNIKA OLOFSDOTTER
den.

OM BIOBRÄNSLE
centrum för svensk energiforskning. Det är där
den största potentialen finns i omställningen av
det svenska energisystemet.
Klimatfrågan viktig drivkraft
En av de viktigaste drivkrafterna för omställningen av energisystemet i Sverige är klimatfrågan. Målet för dagens forskning är att kraftigt öka el- och värmeproduktion från förnybara källor och att utveckla en kommersiellt
lönsam teknik för energieffektivisering. För att
klara detta vill regeringen att vetenskaplig och
teknisk kunskap ska byggas upp på universitet,
högskolor och inom företag. Forskningen ska
med hjälp av teknikutveckling och demonstrationsprojekt leda till en praktisk användning till
en betydligt lägre kostnad än i dag.
Nära 5,3 miljarder kronor är avsatta för långsiktig utveckling av energisystemet mellan 1998
NR 2 • 2003

och 2004. Medlen är uppdelade på forskning
vid universitet och högskolor, där staten kan ge
100 procents bidrag, och stöd för till exempel
introduktion av ny teknik där staten delar kostnaderna med näringslivet.
Forskning som rör biobränslen och teknik som
förbränning och förgasning samt hantering av
dessa bränslen får cirka 40 procent av de statliga
forskningsbidragen. Forskning kring transporter,
elproduktion och elteknik samt bebyggelse får
vardera runt 15 procent av de statliga pengarna.
Hur den framtida energiforskningen från
2004 kommer att se ut beslutas under hösten.
För närvarande pågår en utvärdering av forskningsprogrammet som startade 1998. Denna
ANNIKA OLOFSDOTTER
ska vara färdig i juni 2003.
* Beräkningen är gjord på 1997 års penningvärde och
bygger på en studie från Elforsk.

Rapporterna ”Energiforskning i
verkligheten” (art nr 1522) och
”Forskning och utveckling i energiområdet” (art nr 1521) kan beställas
från Energimyndighetens förlag.
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NORDISKT SAMARBETE
STÄRKER ENERGISYSTEMET
De nordiska länderna kan
tjäna många miljarder på
ett utökat energisamarbete.
Det är en av slutsatserna i
forskningsprojektet Nordleden. Tio universitet och
institutioner från hela Norden deltar i projektet, vars
slutrapport lämnas i höst.

N

ordleden är ett tvärvetenskapligt nordiskt forskningsprojekt om energi och
miljö, som påbörjades i samband med
avregleringen av den svenska elmarknaden 1996.
I början genomfördes analyser av handeln med
energi över gränserna och gemensamma åtaganden för koldioxidreduktion i ett avreglerat Norden. Projektet har sedan vuxit och har nu ambitionen att vara en mötesplats, en arena, för diskussion och påverkan mellan energiaktörer från
olika discipliner i hela Norden.
Tio universitet, institut och konsulter samverkar i projektet, däribland Chalmers tekniska
högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet och Senter for Ökonomisk analyse i
Norge.

Gränslös handel
I projektets första etapp, 1996–99, studerade
forskarna bland annat i vilken utsträckning
avreglering och ekonomisk effektivitet kan
kombineras med ökad miljöhänsyn. Kärnan i
arbetet var en matematisk modell kallad Markal, som beskriver hela det stationära nordiska
energisystemet.
Ett av de tidiga resultaten som Nordledenprojektet levererade var att man kunde visa på stora värden i ett ökat nordiskt samarbete kring
ledningsburen energi och minskade koldioxidutsläpp. En ökad elhandel mellan de nordiska
länderna, ett gemensamt nordiskt genomförande av koldioxidminskning och en utbyggnad av
en transnordisk naturgasledning studerades
ingående i projektet och värderades till vardera
5–50 miljarder kronor i nuvärde. Det verkligt
stora värdet, 35–90 miljarder kronor, uppstår
om de tre metoderna utnyttjas samtidigt.
Det är ett stort antal antaganden och förut-

sättningar som ligger till grund för Nordledenprojektets arbete, och därmed också för de
resultat och slutsatser man kommer att redovisa. Särskilt värt att nämna är att transportsektorn helt har utelämnats, att man har utgångspunkten att svensk kärnkraft är helt avvecklad
2030, att norsk vattenkraft kan byggas ut med
20 TWh och svensk vattenkraft med 2 TWh.
Utvidgat forskningsområde
Nordledens andra etapp är nu i sitt slutskede. Projektet har utvidgats så att även
Baltikum och andra delar av norra
Europa finns med. Dessutom
inkluderas transportsektorn
i studierna.
Det har också skett en
betydande utvidgning av
de problemområden som
analyseras. Nordledens
referensgrupp, med drygt
50 experter från näringsliv
och offentliga instanser,
har sammanställt 200 frågor som forskarna analyserar.
– Sydkraft har definitivt
nytta av det arbete som görs
i Nordleden. Forskningen har
ett brett anslag och bidrar till att vi
är många som har en gemensam
modellbakgrund för energiförsörjningen. Sedan kan man ha olika
åsikter och dra olika slutsatser förstås, säger Tommy Cervin, chef för
Sydkrafts funktion Miljö och utveckling samt styrelseledamot i NordHANS HALLING
leden.

Finansiärerna bestämmer forskningsområden
Nordleden forskar om strategiska och politiska
problemställningar som berör energisystemets
utveckling och dess miljöpåverkan.
Finansiärerna – bland annat Energimyndigheten, branschorganisationer och större
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energiföretag – bestämmer vilka frågor som
ska analyseras och besvaras. Ordförande i
Nordleden är Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt.
Nordledens delresultat publiceras löpande.

Hela den andra etappen av Nordleden kommer
att slutrapporteras i oktober 2003.
Läs mer på Internet:
www.nordleden.nu
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NÄTVERK ÖVER
GRÄNSERNA
T

rots att de nordiska länderna deltar i EU:s samarbetsorgan fortsätter det nordiska samarbetet
inom flera områden. Kända exempel är Nordiska
Rådet och Nordiska Ministerrådet. Skälen är dels att
det finns en del speciella nordiska problemområden,
dels att de nordiska länderna tillsammans kan
stärka sin ställning inom EU, till exempel genom
att bygga upp forskningskompetens som är
attraktiv för övriga Europa att samarbeta
med. Nordisk Energiforskning (NEFP) är
ett sådant nordiskt program. Kansliet
finns i Oslo och arbetar nära Nordisk
Industrifond. Energiforskningsprogrammet löper i fyraårsperioder. För
kommande period, 2003–2006, är
visionen följande:
• att energisektorn i Norden i framtiden
ska vara ledande i världen inom vissa
områden
• att det nordiska energisystemet ska förbli
effektivt och miljövänligt
• att Norden håller en hög världsmarknadsandel inom forsknings- och kunskapsproduktion i energisektorn
• att det energirelaterade innovationssystemet karakteriseras av en hög grad av nätverksbildning och samverkan i hela Östersjöregionen.

F OT O

:N E G

M IC O

N

Norden ska ligga i världstoppen
när det gäller forsknings- och
kunskapsproduktion inom
energisektorn. Det är ett av
målen för programmet Nordisk
Energiforskning (NEFP), vars
kansli är beläget i Oslo. Även
Nordleden är ett gränsöverskridande forskningsprojekt, där energiaktörer från hela Norden
deltar.

Forskarnät mellan länderna
Meningen är att Nordisk Energiforskning långsiktigt
ska bidra till att grundkompetensen vid universitet,
högskolor och andra forskningsinstitutioner stärks och
att det skapas fungerande forskarnätverk mellan länderna och mellan forskning och näringsliv. Det gör man
genom att uppmuntra gränsöverskridande samarbete,
specialisering och arbetsfördelning inom energiforskning mellan universitet och högskolor i Norden.
Medlen är stipendier och lönebidrag till forskare och
forskarstuderande. Stöd till nätverk i Norden och nordiska forskningsförslag till EU och andra internationella program är också väsentliga inslag i verksamheten.
– Programmet bidrar till att skapa kontakter mellan
starka nordiska forskningsmiljöer. Det är inte någon
stor finansiär men bidrar med smörjmedel för att maximera resultaten och för att främja rörlighet och samförstånd, säger Lars Gullbrand, Näringsdepartementet,
HANS HALLING
som sitter i styrelsen för NEFP.
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Läs mer om Nordisk Energiforskning på
www.nefp.info
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FORSKNING PÅ VÄG
Sverige satsar stora
summor på energiforskning. Ändå är det få
forskningsresultat som blir
kommersiellt lönsamma.
Därför vill Energimyndigheten hitta nya metoder för
att få ut produkterna på
marknaden.

S

verige toppar världsligan för bidrag till
forskning om man räknar per invånare,
men vi hamnar bara på 20:e plats när
det gäller hur många forskningsresultat som
sedan leder till konkreta affärsprojekt eller
företagsbildningar.
–Vi måste få ut fler projekt som kommersialiseras ur alla de pengar vi lägger ner på energiforskningen, säger Håkan Hansson, biträdande projektledare för Energimyndighetens nya
projekt ”Energiforskning och innovationssystem” .
När det gäller energiforskning står staten för
en större andel av forskningspengarna, cirka
50 procent, jämfört med 25 procent vid övrig
forskning. Den övriga delen står näringslivet
för. Genom att fokusera på några pilotprojekt
vill myndigheten arbeta fram metoder för att
locka andra intressenter att komma med i
forskningsprojekt på ett mycket tidigare stadium än vad som nu är vanligt. Det kan gälla
riskkapitalister, företag och konsulter, som
kanske redan kan komma in på planeringsstadiet av ett forskningsprojekt.
Vill utveckla affärslogiken
– Vi vill hitta verktyg för att öka kommersialiseringsgraden och underlätta marknadsintroduktionen för forskningsprojekten. Det gäller
att utveckla affärslogiken kring en ny teknik,
det vill säga hur man ska göra produkterna tillräckligt intressanta för investerare och köpare,
säger Håkan Hansson.
– Många forskare är för teknikfokuserade. De

Stat

Mål, kravspec,
marknadsanalys

Näringsliv

Tillämpad forskning

Forskningskedjan från ax till limpa. Innan processen drar igång krävs det
investerarna på tåget för att produkterna ska nå marknaden.

jobbar med utveckling av sin teknik och hinner
inte tänka på hur de ska sälja den.
Verktygen som myndigheten kommer att ta
fram kan till exempel innebära omvärldsanaly-

SVERIGE FALLER I BNP-LIGAN – TROTS STORA
T

rots ökade satsningar på forskning
och utveckling har Sverige åkt nedåt i BNP-ligan de senaste 20 åren. Det
konstaterar det brittiska konsultföretaget Technopolis, som jämfört forskningspolitiken i åtta länder.
Sverige är det mest forskningsintensiva landet av de åtta undersökta länderna. Drygt 3,5 procent av BNP satsar vi
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på forskning, jämfört med OECDgenomsnittet på cirka 2 procent.
Men trots de stora satsningarna på
forskning har Sverige mindre eller lika
stor ekonomisk tillväxt som länder med
betydligt mindre forskningsmedel, till
exempel Italien och Kanada.
Svenska departement lämnar stor frihet till myndigheter och institutioner

när det gäller hur fördelningen av forskningsmedlen ska gå till. Den andra
extremen är Norge, vars departement
ger detaljerade anvisningar för hur
medlen ska användas.
De statliga svenska forskningsmedlen
kontrolleras, liksom i Danmark, i hög
grad av forskarsamhället som är väl
representerat i styrelser och råd.
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Investerare

Affärskoncept

Marknad

långsiktiga mål och marknadsanalyser. Sedan gäller det att få med sig

ser för forskningsprojekt i sin linda, för att utröna om det finns en marknad för slutprodukten
eller om det krävs patent.
Enligt Håkan Hansson bör Energimyndighe-

ten i högre grad ge anslag till tillämpad forskning i stället för till grundforskning. För att kunna satsa på lönsamma forskningsprojekt måste
myndigheten också bli bättre på att ange mål
och ställa upp kravspecifikationer för program
som man ger anslag till.
Det måste sättas upp långsiktiga mål för vad
ett forskningsprogram som till exempel förbränningsteknik på Chalmers ska leda till innan det
får forskningspengar. Ett av Energimyndighetens pilotprojekt handlar därför om att studera
Chalmers energiforskning för att utröna vilken
verksamhet myndigheten i framtiden ska koncentrera sina anslag på.
Spretig forskning
Enligt Håkan Hansson är bilden av den tillämpade forskningen mycket spretig.
– Vi måste ställa oss frågan om det är någon
idé att vi forskar på områden där andra länder
ligger långt före.
Själv anser han att universiteten måste positionera sig inom de områden där de har en
naturlig kompetens. Merparten av forskningspengarna som Energimyndigheten delar ut går
till offentliga forskningsinstitutioner: KTH,
Chalmers samt universiteten i Linköping, Lund
och Luleå. Därför vill Energimyndigheten också medverka i de innovationsmiljöer som finns
där, till exempel teknikparker för nystartade
företag. Energiprojekt hör inte självklart till de
områden som dessa fokuserar på och detta vill
Energimyndigheten ändra på.
– Vi vill få in energiprojekt i dessa innova-

▼

ILLUSTRATION: LASSE SKARBØVIK

MOT MARKNADEN

FORSKNINGSINSATSER
Kontrasten är Storbritannien som
har den högsta andelen industriell
representation i ledningarna.
Det faktum att styrning och beslut i
så hög grad lämnas över till forskarna i
Sverige kan ha ett samband med den
svaga kopplingen till innovation och
ekonomisk tillväxt. Det svenska systemet bygger på en förlegad grundsyn där
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tillväxt automatiskt blir följden av att ny
kunskap genereras, menar rapportförfattarna.
Men det finns dock inget tydligt samband mellan hur forskningen styrs och
resultaten, konstaterar man i rapporten.
Den politik och organisation som fungerar i ett land kan inte kopieras till ett
annat, utan måste anpassas till den na-

tionella kulturen. Dessutom beror
framgångar ofta på slumpmässiga
faktorer som personliga kontakter eller
SARA HJELM
eldsjälar.
Källa: ”Research and Innovation Governance in Eight
Countries”, Technopolis. De undersökta länderna
utöver Sverige är: Kanada, Danmark, Finland, Irland,
Holland, Norge och Storbritannien.
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tionsmiljöer. Och det är en krass marknadsbedömning som ligger bakom denna strategi,
säger Håkan Hansson och påpekar att det kommer att hända mycket på energiområdet internationellt i en nära framtid.
Nu går bioenergitåget
Sverige förlorade vindkraftsspelet till danskarna. Nu går bioenergitåget och där förväntas en
30-procentig tillväxt internationellt de närmaste 20 åren, enligt flera bedömningar.
– Japanerna och engelsmännen satsar nu på
bioenergi och ser sig runt omkring, bland annat
i Sverige, för att köpa teknik och systemlösningar. Här finns en oerhörd massa kunskap och
erfarenhet men den är utspridd i många små
företag. De skulle aldrig kunna möta en offert-

förfrågan från Japan som innehåller en mängd
pusselbitar. Så vi måste samla kompetensen på
ett mer systematiskt sätt.
Myndigheten ska därför i ett av sina pilotprojekt ge sig in i Småland. Där ska anlitade
konsulter identifiera småföretag inom energibranschen och samla dem i kluster så att de
tillsammans med universitet och andra företag
kan ges möjlighet att se sin egen affärsidé i ett
större sammanhang. Tillsammans kan de finna
synergieffekter, utveckla nya tekniklösningar
och hela affärskoncept och därigenom få tillgång till en större marknad.
Energimyndighetens projekt är fortfarande i
uppbyggnadsskedet. Beslut om genomförandeANNIKA OLOFSDOTTER
fasen ska tas den 15 april.

”VI MÅSTE FÅ MED OSS INDUSTRIN”

FOTO: PER WESTERGÅRD

För att få fram fler innovationer på energimarknaden
krävs långsiktighet och
industriellt kapital, hävdar
Anna Bergek, fil dr i technology management.

D

et svenska kärnkraftstraumat har gjort att
ingen eller få aktörer velat gå in på nya
områden på energiområdet, konstaterar Anna
Bergek när vi träffar henne i tjänsterummet vid
Linköpings universitet.
Låsningen kring kärnkraften har gjort att
”alternativen” fått dålig legitimitet. Det som i de
flesta andra länder betraktats som spännande
nyheter på en marknad för energiproduktion
har i Sverige bara setts som ”kärnkraftens
alternativ”.
– När man sa att kärnkraften ska avvecklas
då det fanns andra alternativ, så slog man
undan benen för industrin inom de här nya
områdena, tycker Anna Bergek.
Anna Bergek är knuten till Ekonomiska institutionen, EKI, och ett projekt som kartlägger
innovationer och entreprenörskap på energiområdet. Hon sitter också med i den expertutredning som ska ta fram ett underlag för det
långsiktiga energipolitiska programmet, den så
kallade LångEn-utredningen.
Industrins tillväxt styr
Enligt Anna Bergek finns det nära kopplingar
mellan marknadsutveckling och industritillväxt för en produktgrupp.
– Tittar man på telekom så är det väldigt tydligt. Ericsson har dragit nytta av Telia eftersom
man haft en hemmamarknad. ABB drev på
starkt i Sverige för en ökad robotisering inom
industrin, menar hon. Starka hemmamarknader blev som trampoliner för språnget ut
i världen.

I exempelvis Tyskland och Danmark har
industrin varit drivande i motsvarande grad på
energiområdet. Detta är avgörande för framväxten av en ny marknad.
– Får man inte med sig industrin så händer
ingenting! Man måste få in det privata kapitalet.
Den som riskerar kapital är mån om att lyckas.
Politiken kommer in när det gäller ramverk
och regler. Här har det fungerat lite si och så i
Sverige, om man får tro Anna Bergek.
Från ett industriellt perspektiv har energioch forskningspolitiken varit inkonsekvent.
Olika stödformer har kommit och gått och det
har alltför ofta saknats en långsiktig vision.
Industriutveckling på området energi har länge
varit försvunnen som en politisk målsättning.
En dynamisk process
I Tyskland var man mån om att få in industrin
tidigt, både på delstatsnivå och federalt. Då
fick man in många aktörer. Samtidigt såg man
till att tillverkarna fick en ansenlig del av
kakan.
Anna Bergek menar också att vi ibland har ett
alltför linjärt sätt att se på hur forskning samspelar med nya produkter/aktörer och industriutveckling. Det är inte nödvändigtvis så att
forskning–demonstrationsprojekt–tillverkning–marknadsintroduktion följer på varandra
i en kronologisk kedja. Snarare samspelar de i
en dynamisk process där tekniken fortsätter att
utvecklas även efter den första marknadsintroduktionen.
BO HÖGLANDER
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VISIONÄRA BILDER
AV SVENSK ENERGI
Visionärt och teknikoptimistiskt. Projektet
Energiframsyn skissar en positiv bild av det
svenska energisystemets utveckling under de
kommande decennierna.

E

nergiframsyn är inte ytterligare en energiutredning, betonar styrgruppens ordförande Anders Narfvinger, utan ska ge ett
par bilder av Sveriges framtida energisystem. De
bygger på en rad, ganska optimistiska utgångspunkter .
Fyra paneler har skissat framtidsbilder av
energisystemet 2020 utifrån varsitt perspektiv:
användare, struktur, system och i en mer långsiktig utblick, med 50 års perspektiv.
Bilderna bygger på två olika scenarier. I ”Klimatet i fokus” är klimatfrågan den dominerande drivkraften för förändring av energisystemet.
I ”Klimatet en faktor bland andra” är klimatet
en bland flera viktiga frågor.
Många möjligheter
– Det viktigaste är att de visar på många möjligheter att tillgodose vårt energisystem, säger
Göran A. Persson, som varit huvudprojektledare på IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin.
På lång sikt kommer sol- och vätgas att bli
dominerande, men på vägen dit kommer de
befintliga energikällorna att användas.
Att förutsäga framtiden är svårt och framtidsbilderna speglar en tro på utveckling av vissa
tekniker som i dag är lovande eller nära genombrott. Det är visionärt och teknikoptimistiskt.
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Panelen för systemframsyn lyfter fram miljöpolitik, utbildning och u-ländernas ökande
energibehov som avgörande frågor. De pekar
också på behovet av nya, starka institutioner.
Användarpanelen ser energifrågan som en
välfärdsfråga. Den skapar möjligheter för ett
gott liv och tillväxt, men påverkar också miljön
negativt. Effektivisering är viktig för hållbar
tillväxt. Regionernas betydelse och förutsättningar skiljer sig, liksom energibehovet på sikt.
Panelen pekar ut bebyggelse, industri och transporter som tre nyckelområden.
Strukturpanelen granskade tre andra strukturer som påverkar utvecklingen, nämligen samhälle, institutioner och teknik.
– De beskriver fyra scenarier som bygger på
mycket eller lite EU-styrning och mycket eller
lite IT-mognad. Våra vägval och beslut i dag
kan leda åt det ena eller andra hållet.
Efterfrågade rapporter
Vad händer nu? IVA kommer inte att ta upp
energifrågorna igen på några år, i större sammanhang i varje fall.
– Men ett mått på framgång kan ju vara att
våra rapporter blir efterfrågade och att de kan
vara underlag för framtida beslut. En annan
viktig erfarenhet är att så många representanter
för forskning, näringsliv, energiföretag och
myndigheter har medverkat, avslutar Göran A.
Persson.
Projektet har haft en budget på 11,2 miljoner
kronor, varav Energimyndigheten bidragit med
GUNILLA STRÖMBERG
5 miljoner.

Energiframsyn
Energiframsyns slutrapport
och panelernas delrapporter
kan beställas från Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Läs mer om rapporterna på:
www.iva.se/energiframsyn
De tolv faktarapporterna
beskriver olika energikällor,
hur el och värme konverteras och energianvändning
inom olika samhällssektorer.
De har anpassats för att
passa en bred publik, exempelvis skolelever på gymnasiet eller andra som inte är
experter. Faktarapporterna
kan beställas från
Energimyndighetens förlag,
forlaget@stem.se
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GOTLAND KLARAR SIN
Sol, vind och viljan att klara sig själva. Gotlänningarna har det mesta som behövs för att klara
ambitionen att skapa ett hållbart samhälle. En färsk rapport visar att ön har förutsättningar att
producera mer än 4 000 GWh förnybar energi.
TEXT: MARIA ÅSLUND FOTO: PER WESTERGÅRD

GOTLAND

EGEN ENERGI

Optimistisk utredning
Gotland är också medlem i Islenet, ett nätverk
för europeiska öar som satsar på förnybar
energi och miljö. I ett av Islenets projekt ska
medlemsöarna utreda sina möjligheter att uppnå 100 procent förnybar energiförsörjning.
Göran Bylund, Energibyrån Gotland, har
gjort rapporten för Gotlands räkning. Han
menar att Gotland har stora möjligheter att
nå målet.
– Men vi kan inte bli en fossilbränslefri zon.
Transportsektorn och industrin kommer att
fortsätta använda fossila bränslen, säger Göran
Bylund.
Ön kan alltså inte bli självförsörjande i ordets
bokstavliga bemärkelse. I stället talar man om
energibalans. Med det menas att regionen ska
producera lika mycket förnybar energi som sin
totala förbrukning, inklusive fossila bränslen.
Då uppstår också ett överskott som kan exporteras till fastlandet.
Göran Bylund sammanställer i rapporten
samtliga, i dag kända, potentialer och hur
mycket de som mest kan ge till energiförsörjningen. Vindkraftens tillskott har han exempelvis uppskattat genom att beräkna den maximalt
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möjliga exploateringen på de områden som är
avsatta för vindkraftsparker i kommunens översiktsplan.
– Jag visar vad som är möjligt. Många beslut
är redan tagna, så det är bara att sätta igång att
arbeta, säger Göran Bylund.
Rapporten kan kritiseras för att ge en alltför
optimistisk bild av den framtida utvecklingen
inom energisektorn. Precis som regionens ambition att nå energibalans kan beskyllas för att
vara för högt ställd.
– Men man måste sätta ett mål någonstans.
60 procent låter halvhjärtat. Vi sätter 100 procent och jobbar för att nå dit, säger Agenda
21-samordnaren Helena Andersson.
Gotland har flest soltimmar i Sverige och
några av de blåsigaste platserna.
– Av tradition finns också en vilja att klara sig
själv och att ta tillvara öns egna resurser, säger
Helena Andersson.
600 nya jobb kan skapas
Kommunens engagemang handlar både om
miljö och ekonomi. Produktion av förnybar
energi ger både ren luft och är en kick för öns
näringsliv. Exempelvis genererar en lokalt producerad kilowattimme biobränsle över tio
gånger mer till Gotlands ekonomi än en
kilowattimme olja. Om den lokala energisektorn byggs ut i den omfattning som Göran
Bylund skissat på skulle det ge hela 600 nya
jobb!
Gotland har ett gott rykte för sitt engagemang i energi- och miljöfrågor. Ett av många
goda exempel är Almedalsbiblioteket. Det invigdes i september 2001 och kombinerar god
inomhus- och arbetsmiljö med låg energiförbrukning och bra arkitektur.
– Bland annat har vi ett havsvattenbaserat
kyl- och värmesystem. 50 kvadratmeter solceller
förser pumparna med el, berättar Bertil Klintbom, chef för kommunens byggavdelning.
En av många listiga lösningar är att solcellerna är monterade på byggnadens yttre ”persienner”. När man har behov av att skärma av solen
gör solcellerna störst nytta.
Energimyndigheten har för övrigt bidragit till
byggnadens ”energy butler”, som ger varje anställd möjlighet att själv reglera sin komfortvärme. Styrsystemet ser också till att utnyttja dagsljuset så att belysningen börjar att tändas längst

Gotland
Area: 3 140 kvm.
Befolkning: 57 400 inv.
Centralort: Visby, 22 000 inv.
Markfördelning: 40 % skog,
27 % åkermark, 4 % betesmark, 1 % sjöar, 28 % övrigt.
Näringsliv: Drygt en tredjedel
av de yrkesverksamma är
direkt eller indirekt beroende
av jordbruket. Även turistindustrin är en viktig näring.
Varje år besöker cirka
600 000 turister Gotland.

▼

N

ågra får tränger ihop sig i en hage på
Näsudden på södra Gotland. Vinden
lyfter testar av deras tjocka ull och försöker krypa in på skinnet.
Näsudden är en av Sveriges blåsigaste platser.
Här känns det nästan som om det finns fler
vindkraftverk än får. 72 snurror reser sig högt
över de flacka betesmarkerna.
Får finns i överflöd på Gotland – och så kyrkor, förstås. Annars är det ett fattigt landskap.
Kalksten är nästan den enda naturtillgången.
Sol, kalk och lång odlingssäsong gynnar det
gotländska jordbruket. Samtidigt medför överflödet av sol och vind en risk för torka. Men
naturkrafterna ger också möjligheter för framtiden.
Sedan slutet av 90-talet finns det en gotländsk
vision om att vara ”självförsörjande” på förnybar energi år 2025. Då blir sol och vind stora tillgångar.
Energimålet finns inskrivet i Gotlands kommuns egna planer och kommer igen i kommunens engagemang i EU-projektet Campaign for
Take-Off.
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▼

Tre personer som har stora förväntningar på Gotlands framtida utveckling, fr v: Göran Bylund från
Energibyrån Gotland, Agenda 21samordnaren Helena Andersson och
vindkraftsnestorn Göte Niklasson.
Ovan syns Visby i kvällsbelysning.

Gotlands energipotential
(GWh)

2000
Vindkraft
Solceller
Kraftvärme
Fjärrvärme
Biogas el/värme

2025

138 2 400
0
3
0
150
138
397
0/10 50/200

Enskilda fastigheter
Ved och flis/träpellets 70/6 112/50
Solfångare
0,8
22
Värmepumpar
100
160
Övrigt
Drivmedelsetanol
Drivmedelsbiogas
Återvunnen energi*
Total produktion
Total förbrukning

0
0
20

175
150
145

483
4 240

4 014
3 944

* Inkluderar inte Cementas användning av återvunnen energi i form av
däck och plast med mera.

18

in i huskroppen och allra sist i de yttre, fönsterklädda delarna.
– Målet är att byggnaden inte ska dra mer än
100 kWh per kvadratmeter och år. Första årets
utfall blev 100,2 kWh. Värme och kyla låg lägre
än den nivå vi räknade med, men elförbrukningen var högre. Orsaken är bland annat att
många av byggnadens 120 datorer inte stängs av
på natten, säger Bertil Klintbom.
Alla gotlänningar involveras
Att nattstänga datorer och släcka lampor i
tomma rum kan tyckas vara småsaker, men
gotlänningarna måste lära sig att hushålla i
stort och smått om energibalansen ska uppnås.
Göran Bylund räknar i rapporten med
en energieffektivisering på 20 procent.
Men den stora utmaningen blir att öka produktionen av förnybar energi från knappt 500
till 4 000 GWh om året. Också det arbetet kommer att involvera alla gotlänningar, på ett eller
annat sätt.

Många villaägare väntas konvertera sina uppvärmningssystem till biobränsle. Man kan också anta att det byggs fler biobränsleeldade fjärroch närvärmeanläggningar.
– Med Gotlands många soltimmar finns goda
möjligheter för fastighetsägare att installera solfångare. Det är ett bra alternativ för sommarboende, som kan klara hela sitt behov av tappvarmvatten. Åretruntboende får ett tillskott,
säger Göran Bylund.
Skinnhantverkaren Philip Willners i Norrlanda kan skriva under på att livet är enklare med
solfångare. Fem månader om året behöver han
inte lyfta ett vedträ.
– Jag byggde panelerna 1997–98, på en kurs.
Nu gör jag av med 15 kubikmeter ved om året,
mot tidigare 20, berättar han.
Hela investeringen, med ny ackumulatortank
och allt, slutade på 50 000 kronor. Ett lågt
vedpris gör att solfångarna inte blir så lönsamma, om man inte räknar med tidsvinsten. Tack
vare den nya anläggningen får Philip både beNR 2• 2003
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Småskaliga biogasanläggningar
Förnybar energi innebär ofta småskaliga lösningar, åtminstone under pionjärtiden. Så växte vindkraften fram. Nu står biogasen på tur.
I december bildades en biogasförening som
ska stötta gotländska lantbrukare att satsa på
lokala anläggningar. En förebild är den nya biogasreaktorn som finns på lantbruksskolan i
Lövsta utanför Roma. Den kan ersätta 50
kubikmeter olja om året.
Lantbruken är storförbrukare av energi, både
för uppvärmning och som drivmedel. Samtidigt
producerar de stora mängder biomassa, som
kan rötas. Och det bästa av allt, gödseln blir
bara bättre av rötningen. Biogödsel är både
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lättare att sprida, luktar mindre och har högre
andel av mineraliserat kväve, som är enklare att
ta upp av grödorna.
– Jag vill se en anläggning i varje socken,
säger lantbrukaren Magnus Ahlsten, som ingår
i den nybildade biogasföreningens styrelse.
Det var just på Lövsta lantbruksskola som
den gotländska vindkraften såg dagens ljus. Där
monterade Väderkraftföreningens entusiaster
1978 upp ett begagnat verk som de köpt från
Danmark.
Dyrbar kabel
Då betraktades vindkraften med ett milt
överseende. I framtiden, enligt Göran Bylunds
scenario, ska vindkraften på Gotland ge 2400
GWh år 2025. Det motsvarar mer än öns halva
energiförbrukning. En så stor satsning ger ett
överskott på el, som måste exporteras. Men högspänningskabeln till fastlandet kan för närvarande bara ta en maxlast på 250 MW. Det räcker
inte långt om vindkraften byggs ut till 1100 MW.

Ett exempel på god energianvändning
är Almedalsbiblioteket i Visby som
invigdes 2001. Här finns bland annat
ett havsvattenbaserat kyl- och
värmesystem som förses med solel,
bland annat från husets persienner.

▼

kvämlighet och mer tid att ägna sig åt skinnsömnad.
– Kalkylen blir ännu bättre om man räknar
med att överflödet av varmvatten gör att jag kan
ställa i ordning flygelbyggnaden och hyra ut den
sommartid, säger Philip Willners.
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▼

Philip Willners i Norrlanda byggde en solfångaranläggning på en kurs. De nio elementen producerar allt varmvatten och all värme under fem månader. Elementen är så
effektiva att familjen kan frossa i varmvatten. På sommarkvällarna blir det japanska bad i en 1,5 kubikmeter stor mjölktank, som Philip grävt ner på tomten.
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Att bygga ut kapaciteten på kabeln kostar
cirka 1,5 miljarder kronor. Dessutom krävs lika
mycket till för att klara överföringarna i det gotländska elnätet.
Fastlandskabeln ägs i dag av Vattenfall och
öns elnät av GEAB. Elnätet ska, enligt ellagen,
byggas ut vid behov. I slutänden blir det alltså
vindkraftsentreprenörer och nätabonnenter
som får betala.
Gotlänningarna tycker att en nationell vindkraftsutbyggnad också bör vara ett nationellt
ekonomiskt ansvar. Men det är osäkert ifall
staten kommer att bidra.
– Det är inte förenligt med det nationella
vindkraftsmålet att bygga ut vindkraften på
Gotland om man kan nå samma antal terawattimmar till lägre kostnad någon annanstans,
säger Håkan Heden, överdirektör på Energimyndigheten.
– Ingen vill motarbeta en utbyggnad av vindkraften på Gotland, men kostnaderna för extra
kabelkapacitet måste beaktas i kalkylen.
Den gamla kabeln måste under alla omständigheter bytas inom en 20-årsperiod. Då, om
inte förr, avgörs frågan om vilken kapacitet den
ska ha och därmed också förutsättningarna för
den gotländska vindkraften.
Kommunen har i alla fall i sitt planarbete
varit förutseende och försökt att anvisa var nya,
stora vindkraftsparker kan byggas. Därmed

minimerar man antalet platser där vindkraften
kolliderar med andra intressen.
Lokala opinioner allt viktigare
Det senaste året har debatten rasat om etableringen av havsbaserade verk utanför Östergarn. I Nisseviken på södra Gotland har de
boende också protesterat. Lokala opinioner
blir en allt viktigare faktor inför byggandet av
nya vindkraftsparker.
– För hundra år sedan fanns knappast några
träd efter en monumental skogsskövling. Man
såg kilometervis i det flacka landskapet och
överallt bröts horisonten av väderkvarnar och
kyrktorn. På den tiden förekom inga klagomål
över att kvarnarna störde utsikten. De accepterades därför att människorna upplevde en
direkt koppling till nyttan, säger Göte Niklasson, konsult och gotländsk vindkraftsnestor.
Han tror att lösningen för vindkraften är att
involvera markägare och närboende. Vid de
första etableringarna, och även senare, har berörda kunnat köpa andelar. I dag är 1500 gotländska hushåll andelsägare i vindkraft.
Just den modellen förespråkar också Göran
Bylund:
– Det är jätteviktigt att gutarna kan köpa in
sig. En förutsättning för en storskalig satsning
på förnybar energi är ett lokalt engagemang och
ett gotländskt ägarintresse. ■
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VINJETT

VÄDRET STYR UTSLÄPPEN
T

vå orter, Lycksele och Växjö, har valts ut
för studier om emissioner från småskalig
biobränsleanvändning, luftkvalitet och
hälsa. Orterna har valts ut bland annat utifrån
läge och olika meterologiska förhållanden, men
i båda orterna är användningen av bioenergi
hög. En stor del av studierna fokuserar på partiklar som visat sig ge upphov till omfattande
hälsoeffekter, bland annat astma och luftvägsrelaterade besvär. Totalt sker mätningar på nästan 100 pannor där de enskilda fastighetsägarna
själva ansvarar för eldningen.
Små orter påverkas
– Våra resultat hittills visar helt klart att gamla
pannor ger kraftiga utsläpp. Vi ser också starka samband mellan temperatur och emissioner. Inversion, som kännetecknas av stillastående luft vid låga temperaturer, ger höga
luftföroreningshalter även i små tätorter, säger
professor Hans-Christen Hansson, projektkoordinator för studien Biobränsle–Hälsa–Miljö.
Resultaten visar att miljökvalitetsnormen för
miljömålet ”Frisk luft” kan överskridas i gatumiljöer med hög trafikbelastning och orter som
ofta har inversion. I dessa orter, bland annat i
inre Norrland, utgör vedeldning en betydande
del av emissionerna.

Forskningsprojekt
om biobränslen
Biobränsle–Hälsa–Miljö
(BHM) är ett samlingsprojekt
som inbegriper ett 25-tal
projekt och 14 forskningsgrupper. Projektet arbetar
inom Energimyndighetens
FOU-program Utsläpp och
luftkvalitet och Småskalig
bioenergianvändning. Målet
är att beskriva hur användning av biobränslen påverkar
Sverige när det gäller
utsläpp (från anläggningar
<10 MW), luftkvalitet och
hälsokonsekvenser. En slutrapport av BHM planeras till
hösten 2003.

Stillastående luft vid låga
temperaturer ökar utsläppen.

– Resultaten kommer att ge de två testorterna
tillgång till ett detaljerat stöd i sina planeringsoch åtgärdsprogram för att minska utsläppen.
Vi kommer även att överföra resultaten till
nationell nivå. Dels genom att använda de
emissions- och spridningsmodeller som vi har
tagit fram, dels genom att identifiera möjliga
problemorter vad gäller biobränsleanvändning,
säger Hans-Christen Hansson.
För att nå de nationella miljömålen rekommenderar projektet att meteorologiska modeller
utnyttjas vid tillståndsprövning av anläggningar
större än 50 kW. Modellerna gör det lättare att
hitta platser där luftkvaliteten inte äventyras
under inversionsförhållanden. Man vill även
att en nationell strategi tas fram som stöd till
det kommunala åtgärdsarbetet för att komplettera och byta ut gammal småskalig teknik för
värmeproduktion med biobränsle.
”Byt ut gamla pannor”
–Vi rekommenderar att vedpannor utan
ackumulatortank byts ut mot moderna pannor
och kaminer. Inom områden med ofta förekommande inversioner måste detta göras omgående för att möta kommande miljökvalitetsnormer, säger Hans-Christen Hansson.
SUSANNE ROSÉN-LIDHOLM
FOTO: ULF PALM/SCANPIX

Att gamla vedpannor ger
stora utsläpp är känt. Men
även den meterologiska
situationen påverkar
luftkvaliteten, visar en ny
forskningsstudie.

Mer om resultaten på:
www.itm.su.se/bmh
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MARKNAD
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Jan -02 Dec -02
Elförbrukning 15,6 TWh 15,5 TWh
Elproduktion

15,1 TWh 13,2 TWh

Gapet mellan elförbrukning och elproduktion vidgades successivt under hösten, vilket ledde till stegrande priser på elbörsen NordPool. Därför blev det allt svårare
för småföretagen att klara de finansiella säkerhetskraven på elbörsen.

Höga priser slog ut elföretag
De små elföretagen drabbades hårt av
vinterns prischock på el. Ett par
stängdes av från elbörsen eftersom
de inte hade tillräckligt med pengar i
kassan.

■ Den 19 december avstängdes Kraftkommission från spotmarknaden på elbörsen
NordPool. Företaget kunde inte längre
ställa garantier för tre veckors
nettoköp av el. Det stigande elpriset drev
fram allt högre krav och nivåer för finans-

iell säkerhet. Till slut passerades gränsen
för vad företaget klarade.
– NordPools regler har inte ändrats,
men när snittpriset för el steg till 67 öre per
kWh krävdes mer säkerheter än tidigare,
säger Rickard Nilsson vid NordPool.

”Kopplingen mellan tillgång och efterfrågan på el måste bli tydligare”
■ Före avregleringen av elmarknaden
1996 ansvarade ett antal större elleverantörer för leveranssäkerheten. Det
fanns tillräckligt med reservkraft som
kunde utnyttjas vid tillfälliga förbrukningstoppar. Efter avregleringen ändrades förutsättningarna.
– Konkurrensen pressade priserna
och krympte marginalerna för att hålla
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kraft i reserv, säger Margareta Bergström vid Energimyndighetens energimarknadsavdelning.
De våta år som följde från och med
1997 gav ganska god lönsamhet för elhandel och invaggade marknaden i en
sådan säkerhet att frågan om reservkraft hamnade långt ner på dagordningen. Men det fanns en underliggan-

de oro för vad som skulle kunna hända.
Svenska Kraftnät och elbranschen kom
fram till en provisorisk lösning där man
samverkade om att upphandla och finansiera ett antal reservkraftverk. Nu
är effektreserven cirka 1500 MW.
Men modellen med kollektivt finansierade reservkraftverk ger fel signaler
till marknaden och anses inte som en
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Efter vinterns rekordhöga elpriser har läget
stabiliserats på betydligt lägre nivåer. Prissänkningen beror på den goda tillrinningen i vattenkraftsmagasinen.

Råoljepriser
1992–2001 dollar/fat
30
25

Nytt fenomen
Under åren med relativt låga priser var
det troligen vanligare att sälja på fasta
avtal och köpa till rörligt pris. Det går ju
bra så länge priserna är förutsägbart
låga, men straffar sig när priserna stiger.
Att i stället prissäkra alla sina inköp
för lång tid framåt innebär en annan
slags risk: om priserna sjunker sitter man
fast i de långa avtalen. En annan strategi
är att långtidssäkra kanske upp till hälften av sitt elbehov och att köpa ytterligare 30–40 procent på kortare terminer,
medan man har en liten rörlig del på
10–20 procent på marginalen, alltså en
strategi för att sprida riskerna.
Prisbilden under den gångna hösten
och vintern var alltså delvis ett nytt fenomen och en ny erfarenhet för både marknadens aktörer och för folk i allmänhet.
Även om det åter blir goda vattenår måste elbolagen gardera sig för framtiden på
ett helt annat sätt än man gjorde mellan
1997 och 2001.
LARS KRÖGERSTRÖM
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Under 1990-talet har oljepriset legat på en relativt
låg och jämn nivå. Under 1998 sjönk priset till
rekordlåga 13 dollar per fat i snitt. Efter det beslöt
Opec att minska oljeproduktionen för att få upp
oljepriset, och det ledde till en kraftig höjning.
Sedan dess har priset åkt upp och ner, bland
annat beroende på oroligheterna i Mellanöstern.
KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN

Avvecklar verksamheten
– Vår bank gav oss 40 minuter att skaffa
nytt ägarkapital. Ingen har hittills lyckats
med den bedriften, säger Per-Olov Östlund, vd på Kraftkommission som nu
håller på att reglera och avveckla verksamheten.
Många andra elhandelsbolag befann
sig i ungefär samma situation som Kraftkommission, men de flesta hade antingen
en mer tillmötesgående bank eller så
skaffade de sig annat stöd i ryggen.
– Det finns bolag som ordnat med
kommunal borgen eller med koncernborgen. Vissa elhandelsbolag har även
pantsatt koncernens nätbolag för att
komma upp i tillräcklig säkerhet mot
NordPool. Från konkurrenssynpunkt är
ju detta ett tillvägagångssätt som kan
ifrågasättas, säger Per-Olov Östlund som
dock inte anser att det är fel på NordPools regler för säkerhet eller på elhandeln som sådan.
Ungefär samtidigt med Kraftkommission avstängdes även ett norskt elhandelsbolag från spotmarknaden, medan
ett annat norskt bolag valde att kasta in
handduken genom att sälja sin kundportfölj till konkurrenter.
Bakgrunden till höstens och vinterns
stigande elpriser är bristen på vatten i
kraftverksmagasinen. Inför en vinter

med halvfyllda magasin reagerade marknaden med tidiga prisökningar under
hösten, en händelseutveckling som var
svår att förutsäga tillräckligt lång tid i
förväg. Det blev påfrestande för många
elhandelsbolag.
Bolagen har olika strategier för riskhantering av fysiska och finansiella produkter. Teoretiskt kunde man ju tänka
sig att ett bolag väljer strategin att enbart
handla med rörliga avtal, både för försäljning och inköp av el. Men problemet
är att många slutkunder med rörligt avtal
hellre vill låsa sina priser när man misstänker att priserna är på väg uppåt.

Energianvändning (i bostäder, service)
TWh
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Oljekris, ökade energipriser och ändrad energibeskattning har gjort att oljans betydelse för
uppvärmning sjunkit kraftigt de senaste decennierna. I gengäld har förbrukningen av el och
fjärrvärme ökat successivt.

Kommunerna som
förbrukar mest energi
långsiktig lösning. Svenska Kraftnät har
därför utrett effektsäkerheten och föreslår att marknaden ändå måste ta det
fulla ansvaret senast år 2008.
– För att marknaden ska fungera
snabbt och effektivt måste kopplingen
mellan tillgång och efterfrågan och signalerna ända fram till slutkunderna bli
snabbare och tydligare, säger Margareta
Bergström.
Om både produktionen och importen
utnyttjas maximalt finns inget annat
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alternativ än att minska förbrukningen.
Men för att det ska kunna ske på frivillig
väg måste det löna sig för slutkunderna
att reagera direkt på marknadens prissignaler, och då måste det gå att både
mäta och belöna ett sådant beteende.
Redan i dag har en handfull industrier
sådana avtal och villkor. Energimyndigheten finansierar också projekt kring
efterfrågeanpassning för olika kundkategorier
LARS KRÖGERSTRÖM

MWh/inv

1 Oxelösund
2 Grums
3 Älvkarleby
4 Mönsterås
5 Stenungsund
6 Hammar
7 Bromölla
8 Timrå
9 Hylte
10 Luleå

665,7
442,2
339,7
339,6
271,1
233,0
223,1
204,6
201,0
158,8

Det är de elintensiva industrierna som drar upp
energiförbrukningen i kommunerna. I Oxelösund, som ligger som solklar etta, är det järnverket SSAB som slukar energi. I Grums är det
pappersindustrier som spär på förbrukningen.
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En elspotaktör måste kunna visa upp
säkerheter (kontanter eller bankgarantier) som motsvarar pengar till tre veckors
nettoköp för att få fortsätta att handla på
spotmarknaden. Och när priset stiger till
67 öre, som i december 2002, krävs förstås högre säkerheter än när priset ligger
runt 20 öre.

KÄLLA: NORDPOOL

MARKNAD

Från den 1 maj blir elleverantörerna
skyldiga att köpa elcertifikat till sina
kunder och redovisa kostnaden på
fakturorna. Många elföretag är oroliga
över hur systemet ska fungera och hur
certifikatpriserna kommer att sättas.

FOTO: PER WESTERGÅRD

MARKNAD

■ Handeln med de svenska elcertifikaten
har tjuvstartat i liten skala, trots att de
första certifikaten egentligen kan utfärdas
först i juni.
– Några affärer har gjorts bilateralt eller
via mäklare. Så här i början är det mest för
att testa rutiner och kontrakt kring handeln, säger Anders Johansson, ansvarig
för elcertifikathandeln på Sydkraft Energy
Trading.
År 2004 kommer hela marknaden för
köp och försäljning av elcertifikat att omsätta i storleksordningen 1 miljard kronor.
Exakt hur mycket beror på certifikatpriset.
– Vad priset kommer att landa på är
svårt att förutsäga eftersom det är en helt
ny marknad, säger Anders Johansson.
Osäker prisbild
Elleverantörernas mardrömsscenario är
en certifikatbrist som driver upp priserna
eller gör så att certifikaten helt enkelt inte
går att få tag på, med följd att elkunderna
måste betala en sanktionsavgift.
Storuman Energi är en elleverantör
utan egen produktion som snart ska förvärva certifikat till sina 40000 kunder.
Nils-Gunnar From, vd på Storuman
Energi, menar att den ovissa prisbilden
ger effekter för kundrelationerna.
– Prisbilden är väldigt osäker i början
och risken är att prissättningen inte fungerar. En bristsituation kan uppstå eftersom
elcertifikat kan säljas på en europeisk
marknad, men inte går att köpa utomlands. Marknaden borde utvidgas till hela
Norden. Vi kan inte uppge ett fast pris,
men vi vill ändå försöka vara tydliga och
kommer därför att lägga ut dagliga prognoser för certifikatpriset på vår hemsida,
säger Nils-Gunnar From.
Det europeiska systemet för handel
med elcertifikat, RECS (The Renewable
Certificate System), är begränsat och en
mer omfattande internationell handel
hindras av olika regler och kriterier för
förnybar el på nationell nivå.
Anders Johansson tror att en nordisk
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Osäker prissättning
marknad, likt elmarknaden, skulle vara
positiv för handeln med elcertifikat.
– Risken för att det skulle uppstå brist
på grund av de nuvarande exportmöjligheterna är dock låg. En större risk för
brist är det faktum att certifikaten kan
sparas från år till år, menar han.
Ekonomiska risker
Malin Letell på Plusenergi, ett renodlat
elhandelsbolag, befarar att ett underskott på certifikat för med sig en ekonomisk risk för deras del.
– Vi tvingas ta betalt av våra kunder
utan att veta vad notan hamnar på. Om
det blir en bristsituation måste vi betala en
kvotpliktavgift som alltid är högre än
medelcertifikatspriset, och som vi ser det
kan det bli väldigt svårt att få kost-

nadstäckning för dessa avgifter. Detta är
en situation som vi hamnar i utan att
kunna påverka.
För elleverantörerna innebär elcertifikaten nya rutiner och administrativa
system för att klara kundernas kvotplikt.
Detsamma gäller för myndigheterna:
Energimyndigheten och Svenska Kraftnät
har byggt upp Internetbaserade tjänster
för registrering av kvotplikt och certifikathantering. E-legitimation, en elektronisk
id-handling, gör att man kan legitimera
sig och skriva under handlingar direkt via
nätet.
– Vi tror att många kommer att välja att
använda sig av IT-stödet och skicka uppgifterna som behövs elektroniskt. Dels för
att det går snabbare, dels för att systemet
underlättar för dem som ska lämna in
NR 2 • 2003

MARKNAD
Sydkraft ansöker om
ny naturgasledning
Priset på elcertifikat kommer troligen
skifta från vecka till vecka. Därför blir
det svårt för elföretagen att uppge
fasta priser till sina kunder.

Sydkraft har ansökt om tillstånd för att
anlägga en ny ledning för naturgas.
Ledningen är tänkt att binda samman den
svenska naturgasmarknaden med den
tyska. Sydkrafts ansökan till Miljödomstolen i Växjö är ett komplement till den koncessionsansökan som företaget tidigare
lämnat till Energimyndigheten.
Bakom ansökan står ett projekt, Baltic
Gas Interconnector (BGI), där flera intressenter ingår. Utöver Sydkraft är bland
annat Göteborg Energi, Lund Energi och
Öresundskraft med i BGI.

Vindkraften
slår nya rekord
Vindkraften fortsätter att växa så det
knakar. Under 2002 ökade vindkraftskapaciteten med 6 900 MW, eller 28 procent. Över 75 procent av den nya vindkraften installerades i Europa, med Tyskland och Spanien i täten.
På fem år har världens vindkraftskapacitet ökat från 7 600 MW till 31 000 MW.
Totalt 0,4 procent av världens energibehov kommer från vindkraft. I Europa är
siffran 2 procent.
Källa: www.greenprices.com

Utredning granskar
energimarknaderna

på elcertifikat
mycket uppgifter, säger Jenny Hedström,
handläggare på Energimyndigheten.
– Rutiner och faktureringssystem förbereds just nu för introduktionen av elcertifikat. Det är en svår balansgång mellan

att skapa ett enkelt och administrativt
effektivt system och ett marknadsanpassat system som kan följa prisvariationerna
på certifikaten, säger Malin Letell på
SARA HJELM
Plusenergi.

Kvotplikten anmäls till Energimyndigheten
Företag som levererar, producerar,
importerar eller köper el på den nordiska elbörsen för egen räkning och företag som förbrukar el i vissa tillverkningsprocesser är från den 1 maj i år
kvotpliktiga inom det nya elcertifikatsystemet. Alla som är kvotpliktiga
måste köpa och lämna in certifikat i
förhållande till sin förbrukning av el.
Elleverantörerna tar över ansvaret för
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sina kunders elcertifikat, om dessa inte
själva anmäler sig som frivilligt kvotpliktiga.
Senast den 15 maj ska de som hanterar kvotplikt anmäla sig hos Energimyndigheten. Anmälan kan ske både via
e-tjänsten för elcertifikat eller med vanlig pappersblankett. Den 1 mars 2004
sker den första årliga deklarationen av
elcertifikat till Energimyndigheten.

Elbolagens gränser mellan nätverksamhet
och elhandel är för otydlig. Regeringen
tillsätter därför en utredning om hur
el- och naturgasmarknaderna fungerar.
Den ska särskilt granska konkurrens och
kundinflytande.
Regeringen kan tänka sig att införa
sanktioner mot elhandels- och elnätsföretag som inte sköter sig.
Sten Kjellman, informationschef vid
Svensk Kärnbränslehantering, är utredare. Han ska också se till att den svenska lagen anpassas till EU:s ändrade eloch naturgasdirektiv. Utredningen ska vara färdig i september 2004.

Många redo
betala för grönare el
De europeiska konsumenterna vill ogärna
ändra sin energikonsumtion. Däremot är
många villiga att betala mer för miljövänlig
el. Det framgår av en undersökning bland
16 000 personer i EU-länderna.
Cirka 40 procent av dem som svarade
är villiga att betala mer för grön el. Mest
positiva till att betala mer var konsumenterna i Holland, Luxemburg, Finland och
Danmark. En annan undersökning, bland
drygt 1 000 företag i EU-området, visar
att även företagen har en vilja att köpa
miljövänligare el.
Källa: www.greenprices.com
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KUNSKAP

Klimatet spelar oss ett
spratt ibland. Hur mycket
beror på växthuseffekten?
Naturvårdsverkets kampanj
ville få svenska folket att
fundera.

Klimatfrågan väcks till liv
■ Under vintern har Naturvårdsverket
drivit en stor klimatkampanj som riktat
sig till större delen av svenska folket.
Ungefär hälften av målgruppen har uppmärksammat budskapet, visar en färsk
uppföljning.
Naturvårdsverket disponerar 90 miljoner kronor för att på regeringens uppdrag
öka kunskapen och förändra attityderna
om klimatfrågorna hos allmänheten. Vinterns reklamkampanj – med temat ”Något konstigt håller på att hända med vädret” – var första steget i denna treåriga
satsning, som genomförs tillsammans
med en rad aktörer på nationell, regional
och lokal nivå.
Budskapet gick ut i flera olika medier
eftersom kampanjen vände sig till större
delen av svenska folket, fem miljoner
människor.
Enkla budskap
– Vi har fokuserat på den målgrupp där
vi får störst genomslag för budskapet.
Urvalet bygger på olika undersökningar
om till exempel miljö- och klimatfrågor,
säger Jessica Cederberg Wodmar som är
kampanjledare på Naturvårdsverket.
Växthuseffekten ska inte bara vara en
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miljöfråga för de redan insatta. Den ska
också kunna bli ett samtalsämne vid
köksbordet, menar Naturvårdsverket.
Målgruppens individer är ofta mitt uppe i
livet, har jobb, barn och många val att ta
ställning till. De har tillräckligt att
göra redan och uppfattar klimatfrågan
och växthuseffekten som något komplext
och abstrakt. För att nå dem valdes ett
enkelt och slagkraftigt budskap – vädret.
– Vi vill väcka ett slumrande intresse,
säger Jessica Cederberg Wodmar.
Målet är att öka kunskapen och förändra attityderna till klimatfrågan, att få
folk att se sin egen roll.
– Kampanjmätningen visar ett klart och
entydigt resultat, så vi är mer än nöjda.
Blandat resultat
Av de 1 000 personer som intervjuades i
mätningen kom 40 procent ihåg kampanjen utan beskrivning, men när enheterna beskrivits kunde 60 procent
svara ja. I princip alla dessa, 92 procent,
har stött på kampanjbudskapet på TV.
Två tredjedelar av de intervjuade är
också positiva till att reklam använts i
stället för traditionella informationskanaler. Kampanjen har dock kritiserats

för att budskapet förenklats alltför
mycket och för valet av medier.
– Vi valde ett förenklat budskap för att
väcka intresse redan i starten av kampanjen, vilket ledde till starka reaktioner och
stor uppmärksamhet, säger Jessica
Cederberg Wodmar.
Kunskap och förståelse är alltså kampanjens syfte. Den frågan är förstås inte
löst i och med denna reklamomgång.
Budskapet har bara i viss mån gått hem.
Drygt hälften har uppfattat att det har
med klimat, väder, miljöproblem eller
växthuseffekten att göra, men cirka 30
procent vet inte vad kampanjen handlar
om. En tredjedel av de intervjuade säger
att kampanjen inte alls fått upp ögonen
på dem för växthusfrågorna, medan 7
procent hävdar att den verkligen gjort
GUNILLA STRÖMBERG
det.
Läs mer på Internet:
www.naturvardsverket.se/vaxthuseffekten
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Värmekampanj lockade
många i vinterkylan
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■ Till Borås väntades ungemed elvärme eller oljeeldning.
fär 500 besökare. Det kom
Det naturliga skälet för att
2000. Så var det på många
besöka den ambulerande värplatser där kampanjen
mekampanjen var att finna al”Värme i villan” drog fram.
ternativ uppvärmning för att
Från oktober till februari
minska kostnaderna. 98 procent av alla besökare angav, i
besöktes nära 100 orter runt
en enkät, den egna familjeom i landet, dubbelt så
ekonomin som främsta skäl till
många platser som planerabesöket. Men det var ändå 2
des från början.
– Sällan har en kampanj
procent av besökarna som i
kommit mer rätt i tiden, konförsta hand ville bidra till
Sveriges energiomställning.
staterar Carita Wiklund vid
För dessa 2 procent var alltså
Mälardalens energikontor.
det
nationella målet viktigare
En relativt kall vinter med
En nyfiken Nässjöbo tittar in i
värmepannan
när
kampanjen
än
det
privata målet.
ökande priser på både el och
besökte
Småland.
I det resande sällskapet, som
olja lockade mångfalt fler
drog från plats till plats, fanns
besökare än vad vi trodde
bland andra 322 olika utställare av profrån början.
dukter och tjänster kring villavärme.
De 48 planerade ”officiella” nedslagen
under kampanjen lockade 15500 besökare. Föreläsningar hölls på de flesta platser.
Därtill kommer ytterligare lika många
Sammanlagt drog föreläsningarna över
extra arrangemang på direkt önskemål och 4000 åhörare.
Kampanjen genomfördes i samverkan
begäran från andra orter, samt att kammellan Energimyndigheten, Energikonpanjen inleddes på Villamässan i Stocktoren, de kommunala energirådgivarna,
holm/Älvsjö med flera tusen besökare.
VVS-installatörerna och Skorstensfejar– Och vi vet att vi nådde rätt målgrupp,
säger Carita Wiklund. Av de 15500 räkna- mästarnas riksförbund.
LASSE KRÖGERSTRÖM
de besökarna var 70 procent villaägare

Energirådgivning i 289 kommuner
■ I år finns det energirådgivare i 289 av Sveriges 290 kommuner. Statens stöd till
energirådgivning har ökat vilket fått de flesta av de tio kommuner som avstod under
2002 att satsa på energirådgivning igen. Nu är det bara Nacka kommun som inte
ansökt om bidrag.
– Energirådgivarna har märkt av en rejäl rusch i samband med att elpriset steg i
slutet av förra året. Framför allt vill villaägare som har elvärme få råd om annan
uppvärmning. Rådgivarna får också fler uppgifter genom att de också ska rikta sig
till mindre och medelstora företag, inte bara till allmänheten, säger Madeleine
Nettelbladt, som ansvarar för stödet till energirådgivning på Energimyndigheten.
Under 2003 får kommunerna dela på cirka 7,8 miljoner kronor.

Konferens om energins betydelse för kommunerna
Konferensen ”Energins betydelse för och påverkan av regionerna, kommunerna
och industrin i framtiden” äger rum i Tylösand den 22–23 maj 2003.
Kommunförbundet Kronoborg och Energikontor Sydost arrangerar.
Mer info: www.kronoberg.komforb.se eller tel 0470-77 85 00.
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Miljömålsrapport 2002
Energisektorn
har en stor påverkan på miljön, och ett omfattande miljöarbete bedrivs
sedan lång tid
tillbaka på
Energimyndigheten. Det går
att göra kopp150 kr exkl moms.
lingar mellan
Art.nr 1526.
Energimyndighetens arbete och alla 15 miljömål, men
denna rapport tar upp verksamheter som
bidrar till att nå miljömålen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig
försurning och God bebyggd miljö.

Växande energi
Boken ger
dagsaktuella
kunskaper om
bioenergins
möjligheter och
utvecklingsområden. De
biobränslen
som används i
Sverige är
300 kr exkl moms.
framför allt
Art.nr 1528.
trädbränslen,
returlutar, stråbränslen och avfall. Dessa
beskrivs i en rad faktakapitel, liksom teknikerna för omvandling till värme och el,
samt frågor om emissioner och annan
miljöpåverkan.

Artificiell fotosyntes
Om vätgas kan
produceras på
ett kostnadseffektivt sätt av
solenergi och
vatten kan
energifrågan
vara löst för all
framtid. Målet
med artificiell
fotosyntes är
att producera
Kostnadsfri.
vätgas av solArt.nr 1532.
ljus och vatten
via fotokemi.
Här beskrivs pågående forskning och
dess möjliga utvecklingsvägar. Skriften
redovisar också på ett lättläst sätt den
komplicerade kemi som kan bli en nyckel
till en framtida uthållig energiförsörjning.
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Styr elpriset med statistik
Energianalytikern Magnus Thorstensson styr elpriset – åtminstone till en del.
Men han har också en mängd andra
uppgifter på Svensk Energi.

K

lockan ett varje onsdag trycker
Magnus Thorstensson iväg uppgifterna som styr en stor del av
prisutvecklingen på elbörsen NordPool.
Det handlar om Kraftläget: sammanställningen över hur mycket el de svenska elbolagen producerat och tillrinningen till
vattenkraftverken.
Det är det sista som är viktigast. Under
den gångna vintern har dessa uppgifter
hamnat i centrum som aldrig förr – beroende på den torra sommaren.
– Det var ju väldigt spännande under
hösten. Hela tiden tänkte man: ”Hur torrt
kan det bli?” säger Magnus Thorstensson.
Det är Svensk Energi – elbranschens
intresseorganisation – som samlar in produktionsuppgifter från sina medlemsföretag på uppdrag av Energimyndigheten.
Dessa siffror utgör också underlag för
SCB:s månatliga energistatistik.
– Jag är nog lite av en siffernisse. Redan
i början av veckan vill jag in och titta på
uppgifterna, säger Magnus Thorstensson.
Många möten
Att ställa samman Kraftläget är bara en
av Magnus många uppgifter. Han har
också en viktig representativ roll som deltagare i ett antal olika råd där Svensk
Energi medverkar. När vi träffas sitter
han och sorterar papper från ett av de senaste sammanträdena, i elmarknadsrådet.
Där sitter representanter från små och
stora elhandelsföretag. Magnus är sekreterare och sätter dagordningen för möte-

Kom tidningen rätt?
Vill du ändra adress?
Verksamheter ändrar adress, avdelningar organiseras om och folk byter jobb. Hjälp oss
att hålla vårt adressregister aktuellt, så att tidningen snabbt och smidigt når rätt mottagare. Om något är fel i den påtryckta adressen,
fyll i rätt uppgifter, och posta eller faxa den till
Energimyndigheten! Fax: 016-544 22 59.

MAGNUS
THORSTENSSON
Ålder: 38.
Familj: Fru och
tre barn.
Bor: Trångsund.
Utbildning:
Forskarstudier i
nationalekonomi.
Yrke: Energianalytiker.
Energitips: Nyttan
ska vara lika med
kostnaden (p=mc).

na. Det kan till exempel handla om att
inhämta synpunkter för remissvar.
– Det är ju en oerhörd spännvidd bland
företagen, från Vattenfall till lilla Julita
Elförening, och det kan innebära att
åsikterna kan divergera.
Innan Magnus Thorstensson började
på Svensk Energi, i början av 2002, var
han utredare på Energimyndigheten.
Där fick han skriva mer utredningar,
vilket han kan sakna nu. Men han har
ändå ett stort utredningsuppdrag att sätta
händerna i.
– Det handlar om att göra ett scenario
över elanvändningen 2015, säger han och
tar fram en Powerpointutskrift och börjar
peka på olika kurvor som belyser utvecklingen från 1970-talet och framåt. Det är
många variabler att hålla koll på: BNPutvecklingen, den elintensiva industrins

Namn:

utveckling i förhållande till övrig industri,
befolkningstrender och så vidare. Det gäller att slå fast olika grundförutsättningar
och sedan dra ut linjen framåt:
– Visst är det lite fingret i luften ibland.
Men jag har ett bra nätverk som jag bollar tankar och idéer med, säger han.
Möter elhandlarna
Det gäller bara att få tid till att skriva.
Mycket annat kommer emellan. Veckan
efter att vi träffas väntar ett årsmöte i
Svensk Energis Region Syd. Här sitter elhandlare från södra Sverige och de ska
bland annat få lyssna på när Magnus drar
igenom marknadsutvecklingen.
– Det känns lite konstigt att stå där och
tala om marknaden för dem som verkligen vet. Men det är kul i det här jobbet:
att komma ut i spenaten. JOHAN WICKSTRÖM
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