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Sverige har en lång historia och stark kompetens inom flera för
elsystemet viktiga nyckelområden: elöverföring,
kraftelektronik, processteknik, informations- och
kommunikationsteknik, automation, med mera.
Vi har tidigare blivit internationellt ledande genom en
framåtsyftande utvecklingspolitik inom områden såsom
elöverföring, telefoni, hälsovård och internet.
Den elbaserade ekonomin erbjuder - liksom redan är erkänt för
den biobaserade ekonomin - många men relativt okända och
outforskade möjligheter till industriell utveckling.
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Det finns en stor potential för innovationer, nya produkter och
tjänster inom flera av dessa områden, inte minst som ett
resultat av systemintegration.

SAMMANFATTNING
Visionen om den elbaserade ekonomin 2050
hänger starkt samman med klimatfrågan och
utvecklingen av en grön ekonomi. Klimatfrågan
innebär att Sverige, Europa och världen står inför
genomgripande förändringar av
energiförsörjningen under kommande årtionden.
Den elbaserade ekonomin, dvs en ekonomi med
stora inslag av el, kan möjliggöra
klimatomställningen, men kan också ses som en
konsekvens av omställningen på grund av de stora
möjligheterna att producera utsläppsfri el från sol
och vind.
El är en effektiv och mångsidig energibärare som
kan bidra till utfasningen av fossila bränslen.
Tekniker för elektrifiering av exempelvis
transporter och industriella processer blir allt
viktigare inte bara i Sverige utan även på våra
exportmarknader.
Svensk elproduktion är förenad med mycket låga
utsläpp av växthusgaser och förutsättningarna för
förnybar elproduktion är goda. I Sverige, liksom
övriga Europa, sker en utveckling mot alltmer vindoch solkraft, och i framtiden förväntas dessa
variabla energikällor svara för en stor andel av
eltillförseln. När andelen vind- och solkraft ökar i
elsystemet måste elnäten och andra delar av
energisystemet anpassas för att bibehålla drift- och
leveranssäkerheten. För detta ändamål krävs
utveckling av tekniker och tjänster inom flexibel
elanvändning och produktion, elinfrastruktur och
tekniska system, och energilager.
Utvecklingen av ny teknik och de förändringar i
elsystemet det medför kommer att påverka hur
handeln på elmarknaden bedrivs och vilka krav och
regler som bör gälla. Det är viktigt att marknadens
funktionssätt anpassas så att den möjliggör och
belönar innovativa lösningar för ökad flexibilitet.

Sverige har goda möjligheter att bli ledande och
påverka utvecklingen inom flera delar av den
elbaserade ekonomin. En strategisk forsknings- och
innovationspolitik skulle stärka kunskapen om vad
som är viktiga områden, prioriteringar och
riktningar för utvecklingen - där Sverige som land
vill ta ett ansvar för teknikutveckling och där svensk
industri kan vara ledande.
Vår vision för den elbaserade ekonomin är följande:
År 2050 år har Sverige uppnått ett hållbart och
resilient elsystem med nollutsläpp av växthusgaser.
Som en del i ett europeiskt/globalt system kan det
svenska elsystemet hantera 100 % variabel
eltillförsel till konkurrenskraftiga elpriser. Elen
används effektivt och har bidragit till att utsläppen
av växthusgaser har minskat till nära noll även inom
övriga delar av energisystemet. Som resultat av
forskning, innovation och samverkan mellan aktörer
inom elbranschen, andra branscher, myndigheter
och universitet så har Sverige uppnått en ledande
position inom att skapa långsiktiga och
internationellt konkurrenskraftiga tjänster,
produkter och systemlösningar för hållbara
energisystem i Sverige och omvärlden.

INLEDNING
Sverige, Europa och världen står inför genomgripande förändringar av energiförsörjningen under
det 21:a århundradet. Klimatfrågan, i kombination
med andra politiska mål, utesluter fortsatt
användning av fossila bränslen på lång sikt.
Framtidsbilderna skiftar i vilken betydelse de
tillskriver
förnybara
energikällor,
energieffektivisering, kärnenergi eller koldioxidavskiljning
och lagring (CCS) men de har gemensamt att
elektrifieringen ökar. En ekonomi med stora inslag
av el – en elbaserad ekonomi – är en möjlighet och
konsekvens av de enorma potentialerna som finns
för produktion av primärel från exempelvis sol och
vind, samt att el är en effektiv och mångsidig
energibärare.
Storleken på den framtida elanvändningen i
Sverige, liksom hur försörjningen av energi och
effekt med hög leveranssäkerhet kommer att se ut,
är osäker och beror delvis på hur utvecklingen
kommer att styras på svensk, nordisk och europeisk
nivå. Energieffektivisering i exempelvis belysning,
apparater eller elmotordrifter för fläktar och
pumpar kan leda till lägre elanvändning. Samtidigt
kan nya elbehov uppstå i arbetet med att ersätta
fossila bränslen inom transporter och industrins
processer.
Den elbaserade ekonomin är en viktig komponent
i omställningen mot ett hållbart energisystem och
grön ekonomi. Omställningen inrymmer emellertid
även andra komponenter såsom den biobaserade
ekonomin. Det pågår forskning och innovation
inom flera viktiga delområden för omställning till
en grön ekonomi; några exempel är passivhus,
solceller, LED-belysning, biodrivmedel, biogas,
batterier, smarta elnät och elektrifierade
transporter. En annan mycket viktig del av
omställningen är ökad integration mellan olika
delar av energisystemet och mellan produktion och
slutanvändning av el då stora inslag av variabel
elproduktion ökar behovet av flexibilitet och andra
anpassningar.

Den här rapporten är en agenda för den
elbaserade ekonomin med tidsperspektivet 2050.
Agendan beskriver kunskapsläget samt lyfter viktiga
möjligheter och utmaningarna som utvecklingen
mot en elbaserad ekonomi innebär. Genom
agendans breda systemsyn och långsiktig vision för
energisystemets utveckling kan andra möjligheter
och behov av innovationer identifieras än vad som
följer av olika inriktningar mot specifika
teknikområden eller delsystem. Viktiga synergier (t
ex mellan den elbaserade och biobaserade
ekonomin) och konflikter (t ex mellan variabel
elproduktion och industrins behov av hög
leveranssäkerhet) kan identifieras vilket i sig öppnar
för innovationer och industriell utveckling för
Sverige.

VARFÖR BEHÖVS DEN
HÄR AGENDAN?
En gemensam vision och tydlig riktning för
utvecklingen är viktigt för att mobilisera och
motivera aktörerna i den elbaserade ekonomin.
Utöver el- och nätföretag ingår här exempelvis
slutanvändare, fordonstillverkare, företag inom
informations- och kommunikationsteknik, och
utvecklare av processteknik, tillsammans med
offentliga aktörer såsom kommuner, universitet
och olika myndigheter. Visioner som utforskar
bilder av framtiden och skapar förväntningar är ett
viktigt verktyg för kontinuerlig dialog, lärande och
att formulera strategier för utveckling.
UTVECKLINGS- OCH SAMHÄLLSTRENDER

Vi lever i en globaliserad värld och den industriella
utvecklingen i Sverige påverkas av en rad så kallade
megatrender.
Dessa
omfattar
exempelvis
globalisering,
urbanisering,
demografiska
förändringar och ökad användning av internet. Som
följde dessa trender och klimatförändringen öka
konkurrensen om naturresurser. För vissa metaller,
fosfor och dricksvatten finns risk att det uppstår
brist i framtiden. Resursbristen kan emellertid
dämpas
eller
förhindras
genom
energieffektivisering, högre grad av slutna
kretslopp (återvinning) och utbyggnad av förnybar
energi. I sammanhanget bör påpekas att de
förnybara energiresurserna inte utgör någon
begränsning för utvecklingen mot en elbaserad
ekonomi då tillgångarna på vind- och solenergi är
enorma.
Inom energiområdet gör den tekniska utvecklingen
att kostnaderna för sol- och vindkraftsel sjunker.
Det pågår även en utveckling där konsumenter blir
producenter av el, något som utmanar den
traditionella strukturen och marknadslogiken för
elförsörjningen. Andra trender är att den befintliga
elanvändningen effektiviseras samtidigt som det
uppstår ny elanvändning genom behovet att

ersätta fossila bränslen i uppvärmning, transporter
och industrin. Med nya strukturer på tillförseln och
användningen av el uppstår nya behov av ökad
integration och dynamisk samutveckling mellan
olika delar av energisystemet och energilagring blir
mer värdefullt.
SVENSKA DRIVKRAFTER

Minskade klimatutsläpp och en god ekonomisk
utveckling kan gå, och måste gå, hand i hand. Att nå
nära nollutsläpp till mitten av århundradet är en
viktig drivkraft för den elbaserade ekonomin. Att
utveckla Sverige som ledande industrination är
emellertid en minst lika viktig drivkraft. Sverige och
Norden har naturresurser (exempelvis mineraler,
skog och förnybara energiresurser) som är viktiga
för resten av Europa och världen. Dessa resurser
har bidragit till att göra Sverige ledande inom flera
industritekniska områden samt att vi har en relativt
hög elanvändning och energiintensiv industri.
Sverige och Norden skulle kunna utvecklas till en
exportör av grön el eller storskalig reglerkraft till
kontinenten eller bli en hemmahamn för utsläppsfri
elintensiv industri, inklusive storskaliga datacenter
för framtidens internet. Utsläppsfri el möjliggör
utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering
och behövs för att driva den cirkulär ekonomin som
innebär en hög grad av materialåtervinning. Inom
industrin kan elektrotermiska processer bli viktiga
för att eliminera användningen av fossila bränslen.
Vätgas och kolväten från elektrolys kan bli viktiga
komplement till biobaserade produkter när
exempelvis fossilbaserad plast från petrokemin skall
ersättas.
Oavsett storleken på vår framtida elanvändning så
konstaterar vi att Sverige och Norden har goda
förutsättningar för en utsläppsfri elförsörjning
(inklusive export) och att denna kommer att ha
stora inslag av förnybar variabel elproduktion.
Transportsystemen kommer sannolikt att utvecklas
mot ökad elektrifiering med nya infrastrukturer för
nätanslutning eller laddning. Skogs-, kemi-, gruv-,
och stålindustrins utveckling är beroende av många
omvärldsfaktorer men genom deras stora

energianvändning är samutvecklingen med
energisystemet en viktig faktor. Omvandlingen
skapar möjligheter för svensk industriell utveckling.
Det finns flera exempel där tidiga energi- och
näringslivspolitiska satsningar fått betydande
inverkan på den industriella utvecklingen. Ett
exempel är de svenska ansträngningarna för
oljeersättning och eleffektivisering som går tillbaka
till 70-talet och som har bidragit till att svenska
företag är ledande i utvecklingen av lösningar för
geoenergi
med
teknik
för
markoch
bergvärmepumpar. Andra exempel är Danmarks
tidiga satsningar på vindkraft som har satt sin prägel
på dansk industriell utveckling och Tysklands
satsningar på solenergi som gjort tysk industri till
världsledande inom solcellsteknik och kringsystem.
På motsvarande sätt kommer utvecklingen av den
elbaserade ekonomin att skapa möjligheter till
svensk industriell utveckling på en lång rad
områden som rör elanvändning, eltillförsel,
elinfrastruktur och tekniska system, samt
omgivande stödjande strukturer inom marknad,
tjänsteutveckling,
och
informationsoch
kommunikationsteknik.
Sverige har goda möjligheter att bli ledande och
påverka utvecklingen inom flera delar av den
elbaserade ekonomin. En strategisk forsknings- och
innovationspolitik skulle stärka kunskapen om vad
som är viktiga områden, prioriteringar och
riktningar för utvecklingen - där Sverige som land
vill ta ett ansvar för teknikutveckling och där svensk
industri kan vara ledande.

VISION FÖR DEN
ELBASERADE
EKONOMIN 2050

VISIONEN

Man skulle kunna illustrera
med hjälp av en trippel helix
(elanvändning, eltillförsel och
elinfrastruktur) i stil med
figuren nedan.

År 2050 år har Sverige uppnått ett hållbart och resilient elsystem med nollutsläpp av
växthusgaser. Som en del i ett europeiskt/globalt system kan det svenska elsystemet
hantera 100 % variabel eltillförsel till konkurrenskraftiga elpriser. Elen används
effektivt och har bidragit till att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll
även inom övriga delar av energisystemet. Som resultat av forskning, innovation och
samverkan mellan aktörer inom elbranschen, andra branscher, myndigheter och
universitet så har Sverige uppnått en ledande position inom att skapa långsiktiga
och internationellt konkurrenskraftiga tjänster, produkter och systemlösningar för
hållbara energisystem i Sverige och omvärlden.

Visionen för den elbaserade ekonomin 2050 kan endast uppnås
genom dynamisk samutveckling av elanvändning, eltillförsel och
elinfrastruktur. För att samutvecklingen ska ske, och i en önskvärd
riktning, krävs att elmarknaden, och politiken inom flera områden,
framför allt energi, klimat, forskning och innovation, stödjer och
skapar incitament för en sådan utveckling.

ELANVÄNDNING
Visionerna om nära-nollutsläpp av växthusgaser år
2050 och en grön ekonomi i Sverige och EU skapar
helt nya utgångspunkter och förutsättningar för
teknikutveckling, innovation och marknader inom
elanvändningen. Den slutliga energianvändning har
de senaste åren varit något under 400 TWh/år
varav el utgör 125-130 TWh (135-145 TWh inklusive
förluster). Elproduktionen sker nästan helt utan
fossila bränslen och är förenad med väldigt låga
utsläpp av växthusgaser. Fossila bränslen används
emellertid fortfarande i stor utsträckning för
transporter och inom industrin. Användningen av
fossila bränslen uppgick 2012 till 105 TWh för
transporter, varav 29 TWh för utrikes flyg- och
sjöfart, och till 30 TWh inom industrin. Detta
medför
utmaningar
i
energioch
klimatomställningen.
Hur omställningen sker är inte självklart, men vägen
dit kan innebära ökande elanvändning genom
elektrifiering av både befintliga och nya
energikrävande energisektorer. Teknik för minskad
användning av fossila bränslen blir allt viktigare inte
bara i Sverige utan även på våra exportmarknader.
Sverige har idag ett elöverskott och låga elpriser
där det kortsiktiga behovet inte främst ligger i
utökat eltillförsel utan incitament för ny fossilfri
teknologi inte minst inom industri och transporter.
TRANSPORT

Inrikes transporter står idag för cirka 35 % av
utsläppen av växthusgaser och är därmed den
enskilt största källan i Sverige. Utsläppen från
transportsektorn kan minskas genom att påverka
efterfrågan på transporter, färdmedelsval och
fordonsteknik med effektivisering och alternativa
drivmedel. Satsningar sker i olika grad på olika
alternativ såsom biobränslen, el samt vätgas och
andra
elektrobränslen
(se
faktaruta
elektrobränslen). Biobränslen konkurrerar även
inom andra tillämpningar av biomassa och har
eventuellt en begränsad framtida användning inom
transportsektorn. Flera fordonstillverkare satsar på

hybridfordon och även allt mer på rena elfordon.
Den enskilt största utmaningen för elfordon är
batteriet
och
även
med
den
snabba
batteriutvecklingen är teknologin inte lämpad för
tung fordonstrafik som har stora lagringsbehov.
Alternativa lösningar för mindre lagringsbehov kan
vara på väg med elektrifiering av vägar. Beroende
på teknikval kan transportsektorn gå från dagens
användning av fossila bränslen för inrikes
transporter på ca 85 TWh/år till ca 20-25 TWh el i
Sverige 2050. Om vätgas eller elektrobränslen slår
igenom som energibärare kan elanvändningen öka
ytterligare. Oavsett graden av elektrifiering finns
det viktiga utmaningar och möjligheter för ny teknik
och infrastruktur att interagera med elsystemet.
Även inom flyg- och fartygstrafik finns behov av
alternativa bränslen. Här förväntas omställningen i
första hand ske genom ökad användning av
biobränslen. Vätgas och elektrobränslen kan
möjligen också bidra till omställningen och leder då
till ytterligare elbehov. Huruvida vätgas och
elektrobränslen slår igenom beror på hur
kostnadseffektiv framställning, distribution och
lagring av bränslen kan bli. Dagens tågtrafik har en
årlig elförbrukning på 2-3 TWh som ökar vid en
utbyggnad av höghastighetståg i kombination med
effektivare samordning av tåginfrastruktur och tung
fordonstrafik.

Faktaruta:Elektrobränslen
Elektrobränslen är kolväten som produceras
via elektrolys av vatten, vilket avger vätgas och
syrgas, och där vätgasen sedan reagerar med
koldioxid. I princip vilka och kolväten som helst
kan produceras på det här sättet. Några
exempel med stor relevans som drivmedel
eller baskemikalie är: metan, metanol, etan,
propan, syntetisk diesel och bensin.
Koldioxiden kan hämtas från luften,
rökgaserna vid kraftverk eller från biobaserade
processer. Biobaserade processer har ofta ett
överskott på koldioxid. Så är exempelvis fallet
vid produktion av biogas via rötning och
förgasning och av etanol via fermentering.
Utbytet av dessa kolvätebaserade produkter
kan ökas genom att tillföra vätgas producerad
via elektrolys av vatten. Elektrobränslen och
biobränslen kan således med fördel
samproduceras.

material såsom plast (se faktaruta Elektrobränslen).
Exempelvis skulle plastråvarorna eten och propen
kunna produceras från el, vatten och koldioxid. För
att ersätta dagens produktion av eten och propen i
Stenungsund skulle det krävas cirka 20-25 TWh el.
Även för järn- och stålindustri är elektrifiering och
vätgas möjliga men dyra alternativ till dagens kol
och koks. Med dagens produktion skulle en
elektrifiering innebära 10-15 TWh högre
elanvändning.
Elektrifiering av basmaterialindustrin kan verka
långsökt men i en vision om den elbaserade
ekonomin med nollutsläpp, baserad på förnybar
och ofta variabel elproduktion, kan industrin vara
en viktig del. Med begränsad tillgång på biomassa
och begränsad koldioxidavskiljning och lagring är
elektrifiering ett viktigt alternativ. Med stora
andelar variabel elproduktion skulle basindustrin,
exempelvis genom att använda vätgas i
processerna, kunna erbjuda elsystemet en stor och
flexibel efterfrågan och därmed använda el från sol
och vind som annars skulle behöva spillas.

INDUSTRI

BOSTÄDER OCH SERVICE

Industrisektorn står för drygt 25 % av utsläppen av
växthusgaser genom förbränning, industriprocesser
och
produktanvändning.
Materialoch
energieffektivisering kan ge minskade utsläpp men
för stora minskningar krävs byte till biobränslen,
infångning och lagring av koldioxid (CCS), eller
elektrifiering. För stora delar av industrin är det
tekniskt ganska enkelt att ersätta dagens
användning av kol, olja och gas med biobränslen
eller
genom
elektrifiering.
Elektrotermiska
processer såsom induktionsvärmning, IR-torkning,
UV-härdning eller mikrovågsteknik kan dessutom
erbjuda process- och kvalitetsfördelar. För andra
delar av industrin, såsom petrokemi, cement och
järn- och stålindustri är de tekniska och ekonomiska
utmaningarna större.

Inom
bostäder
och
service
pågår
energieffektivisering sedan decennier tillbaka
genom bättre byggregler och åtgärder i befintliga
byggnader. Inte minst har det skett en snabb
utveckling mot effektivare belysning under senare
år. Bostäder och service står för ca 40 % av den
totala energianvändningen men bara knappt 10 %
av utsläppen av växthusgaser. En stor del av
energianvändningen utgörs av el och fjärrvärme (ca
80 %). Återstoden utgörs framför allt av
biobränslen och olja, medan användningen av gas
är marginell. Oljeanvändningen har successivt
minskat sedan 1970-talet och utgör idag knappt 10
% av energianvändningen i dessa sektorer.

Den elbaserade ekonomin kan bli ett viktigt
komplement till den biobaserade ekonomin inom
produktion av förnybara bränslen, kemikalier och

Användningen av olja är på god väg att fasas ut
genom byten till biobränslen, värmepumpar och
fjärrvärme. Motsvarande byten görs till viss del från
direktverkande el. Trots att användningen av
värmepumpar och elektriska apparater ökar så

finns inget som pekar mot att elanvändningen inom
bostäder och service skulle öka i någon betydande
grad i framtiden eftersom byggnader och elektriska
apparater samtidigt blir allt mer energieffektiva.
Mer flexibel användning av el i sektorn bostäder
och service tillsammans med en utveckling av
förnybar elproduktion som integreras med
bebyggelsen skapar behov av ny teknik och nya
tjänster.
Förutom
informationsoch
kommunikationsteknik för styrning kan det handla
om byggnadsintegration av solceller. En utmaning
blir nya standarder för denna typ av produkter och
tjänster samtidigt som incitament krävs för
investering och användning genom marknads- och
affärslösningar.
NYA INDUSTRIER OCH NYA TILLÄMPNINGAR

Framtida nya behov och nya produkter kommer
sannolikt omforma det svenska landskapet både
vad gäller nya stora industrier och nya
tillämpningar. Ett ständigt ökat behov av
information på alla fronter ökar behovet av
kommunikation med allt större prestandakrav och
mer elintensiv teknologi. Det mesta kommer i
framtiden vara uppkopplat, både vad gäller
människor och teknisk utrustning. Med ökat antal
produkter och tjänster via nätet som används av
alltfler
människor
ökar
elanvändningen
kontinuerligt. Redan idag är datacentraler och
serverhallar på frammarsch som stora elförbrukare.
Det är inte orimligt med framtida elbehov på tiotals
TWh/år inom området i Sverige förutsatt
konkurrenskraftiga elpriser.
FLEXIBEL ANVÄNDNING OCH TJÄNSTER

Värdet av energi har traditionellt bestämts av
formen eller tillgängligheten. Med ökad variabel
produktion som vind- och solkraft kommer värdet
att i ökad utsträckning vara en funktion av när, och
i viss utsträckning var, energin ska användas. Det
kommer att finnas tillfällen när elektricitet är
mycket billig.

Det finns stora möjligheter att öka flexibiliteten hos
elförbrukningen, så kallad efterfrågerespons, något
som ökar energieffektiviteten och minskar behovet
av ellager. Aktiv styrning av elförbrukning,
laststyrning, öppnar upp för en flexibel
effektstyrning av elanvändningen i tid och rum.
Flera metoder finns för laststyrning, exempelvis
prioritering och tidsförskjutning. Liknande tankar är,
sedan tidigare, implementerade inom fastigheter
och industri för energibesparing och bättre
inomhusklimat.
Husägare kommer i framtiden både producera,
konsumera och lagra el. Detta ska helst ske vid
tidpunkter som är gynnsamma för både kunden och
elnätet. För att administrera detta kommer kunden
behöva hjälp med administration av såld/köpt
energi, samt hjälp med att utifrån elpriset för varje
timme veta om energi ska utnyttjas, säljas eller
lagras. För detta krävs utökande tjänster inom
prognoser, för både elpris och väderlek samt
strategier för kostnadseffektiv hantering.
Smarta hem är idag ett vanligt begrepp där någon
typ av hemautomation möjliggör optimering av
förbrukningen via styrbara komponenter, däribland
tvättmaskiner, diskmaskiner och värmesystem.
Värmesystem utgör exempelvis en möjlighet att
lagra energi. Under de tider på dygnet man har
överskott på el kan denna utnyttjas i värmepumpar
och elpannor för att lagra den producerade värmen
i fjärrvärmenät och byggnader. Att låta variabel
elproduktion leverera värme till fjärrvärmenätet,
med viss inherent lagringsförmåga, är aktuellt i
Danmark och skulle också kunna tillämpas i andra
delar av Europa inklusive Sverige. Alternativa sätt
för energilagring finns även i elbilar som kan få stor
betydelse framöver, speciellt i kombination med
solceller. För energilagring och batterier är
bilindustrin och IKT‐området drivande, vilket i sin
tur gör att energilager även i kraftsystemet och
hushållen kan förväntas få ett ökat inslag i
framtiden.
Flexibel förbrukning öppnar även upp för nya
systemtjänster där exempelvis grupper av smarta
hem kan samordna sina tjänster via aggregering på

flera nivåer och på så sätt forma en virtuell
produktions- och konsumtionsenhet. Den flexibla
förbrukningen kan då effektivt utnyttjas vid
effektbrist och i andra samanhang. Automatisering i
alla former från industri till hushåll ger utrymme för
expansion av flera nya produkter. Utmaningen
ligger här i att ny teknologi enkelt, säkert och billigt
kan kommunicera med alla ingående komponenter
och där installation och driftstart kan ske
automatisk.

ELTILLFÖRSEL
Visionen om nära-nollutsläpp av växthusgaser år
2050 innebär ingen större utmaning för svensk
eltillförsel
sett
till
dagens
produktionssammansättning. Till skillnad från
många andra länder är utsläppen av växthusgaser
från den svenska elproduktionen mycket låga.
Omställningen innebär emellertid mycket stora
utmaningar för många andra länder i Europa och
världen där fossilbaserad elproduktion dominerar.
Den årliga elproduktionen i Sverige varierar mellan
140 och 160 TWh beroende på framför allt
variationer i tillgången på vatten för vattenkraft och
tillgängligheten
hos
kärnkraftverken.
Elproduktionen domineras av vatten- och kärnkraft
som tillsammans svarar för drygt 80 % av den totala
produktionen. Övrig produktion utgörs av vindkraft
och
kraftvärmeproduktion
inom
fjärrvärmesystemen och industrin som i båda fallen
till stor del baseras på biobränslen. Det har skett en
kraftig utbyggnad av vindkraften under de senaste
tio åren och produktionen uppgick 2014 till 11,5
TWh.
Den
biobränslebaserade
kraftvärmeproduktionen inom fjärrvärmesystemen
har också ökat under den här perioden. I båda fallen
har utvecklingen främjats av systemet med gröna
elcertifikat.
STORT INVESTERGBEHOV FRAM TILL 2050

Stora delar av dagens elsystem i Sverige och Europa
kommer successiv att behöva ersättas fram till
2050, dels av åldersskäl, dels för att nå EU:s
klimatmål för 2050 som innebär att utsläppen från
energisystemen ska vara nära noll. Det kommer
således att krävas omfattande investeringar i
elsystemen under de kommande årtiondena.
Stora delar av det svenska tillförselsystemet är
ganska ålderstiget. Inom de närmaste tio åren
kommer de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna
stängas av åldersskäl. Av ekonomiska skäl är det
troligt att vindkraft kommer att svara för en stor del
av de framtida investeringarna inom elproduktion.
Prognoser talar idag för att Sverige 2050 kan ha ett
elsystem baserat på 100 % förnybar produktion
med en betydande andel vindkraft.
I övriga Europa sker också en utveckling mot en
ökad andel förnybar elproduktion, framför allt vindoch solkraft. Som följd av den ökade andelen
variabel elproduktion med låga rörliga kostnader
och avmattningen i den ekonomiska utvecklingen
är de rörliga elpriserna stundtals mycket låga i stora
delar av Europa. Eftersom de låga priserna inte
kompenseras av tillräckligt höga priser vid andra
tillfällen är det för närvarande svårt att få
lönsamhet i investeringar i ny elgenerering. På
senare år har investeringar framför allt skett med
hjälp av olika riktade styrmedel såsom
inmatningstariffer för förnybar elproduktion i
Tyskland och gröna elcertifikat i Sverige. EU:s
handelssystem med utsläppsrätter har däremot
inte gett den långsiktiga drivkraft som skulle
behövas för att få ett bra investeringsklimat mot ett
system som uppfyller EU:s klimatmål.
För centraliserad termisk elproduktion är det i
många fall endast ett investeringstillfälle kvar till år
2050. För att de fossilbaserade kraftverken skall nå
närmare nollutsläpp fram till 2050 krävs att de
ställer om till biobränsle eller installerar teknik för
koldioxidavskiljning och lagring (CCS). CCS kan även
tillämpas på biobränsleeldade anläggningar vilket
resulterar i ”negativa” utsläpp. Idag saknas de
ekonomiska incitamenten för den typen av
investeringar.

FLEXBEL ELPRODUKTION

Traditionellt har elnätet balanserats genom att
reglera driften av olika elproduktionsanläggningar.
Sveriges stora tillgång på vattenkraft som tillåter
snabb och enkel reglering fyller en mycket viktig
funktion i detta sammanhang.
Sverige och Norge har med sina stora tillgångar på
vattenkraft möjlighet att exportera balanskraft till
grannländer, och detta görs redan idag. Detta är en
unik möjlighet för Sverige samtidigt som resursen
(den uppdämda vattenkapaciteten) är begränsad
och säsongsberoende (torrår, våtår). I vilken
omfattning den svenska vattenkraften kan bidra på
en nordeuropeisk marknad i framtiden beror på
utvecklingen av variabel kraft i Sverige och i
närområdet,
men
även
på
hur
ny
överföringskapacitet byggs ut till exempel mellan
Norge och Storbritannien.
En utveckling mot en högre andel variabel
elproduktion i Sverige och Europa innebär att
flexibiliteten
(reglerbarheten)
inom
övrig
elproduktion måste öka. I vilken grad detta måste
ske beror på hur lösningarna inom flexibel
elanvändning, elinfrastruktur och energilager
utvecklas. Inom eltillförseln skulle flexibiliteten
kunna ökas genom förändrad drift av
vattenkraftverk och termiska kraftverk samt
investeringar i pumpkraftverk och ny vattenkraft.
Det finns också möjlighet att i högre grad styra
vind- och solkraft genom att till exempel begränsa
deras maximala effekt i systemet, dvs spilla vindoch sol-el i vissa situationer.
I Danmark utnyttjas sedan länge kraftvärmeverk för
flexibel elproduktion. Dessa anläggningar är
utformade för att producera el och värme i
varierande
proportioner
och
utnyttjar
ackumulatortankar för att möta efterfrågan på
fjärrvärme. Detta skulle även kunna utvecklas och
tillämpas i Sverige.
För att utveckla olika lösningar för att hantera en
stor andel variabel elproduktion krävs såväl
samverkan mellan olika aktörer som ny

gränsöverskridande kompetens. Det är också troligt
att nya aktörer och affärsområden kommer att
uppstå där det kan bli fråga om konkurrens mellan
nya och gamla marknadsaktörer. Eltillförsel som
marknad har i Sverige och de flesta länder en
monopolistisk tradition med rötter i reglerade
marknader och statligt ägande. En stor utmaning i
detta sammanhang är hur man skapar en miljö där
nya aktörer släpps in och nya affärsområden växer
fram utan att försörjningstryggheten på kort och
lång sikt blir lidande.

utmaningen med denna utveckling avser hur
styrningen och samordningen av decentraliserad
och centraliserad produktion kan utformas med
avseende på teknik och ekonomiska incitament. Här
är det inte uppenbart hur samverkan mellan aktörer
på tillförselsidan respektive användarsidan kommer
att se ut i framtiden men redan idag försöker
traditionella elbolag omdefiniera sin affärsidé mot
kunderna (framförallt när det gäller privatkunder)
och inte bara erbjuda el till ett visst pris utan även
sälja eller driva utrustning för egenproduktion och
smarta hem.

VÄRDEKEDJORNA FÖRÄNDRAS

Det pågår en förändring av värdekedjorna inom
elmarknaden med en tydlig trend mot ökad
decentralisering av eltillförseln. Traditionellt har el
producerats i centraliserade anläggningar och
matats in på transmissionsnätet, men i dag ansluts
allt mer ny produktionskapacitet såsom vindkraft
ofta på region- och distributionsnäten. Storskaliga
vindkraftsprojekt såsom vindkraftsparker till havs
ansluts
emellertid
till
transmissionsnätet.
Utvecklingen går således inte ensidigt mot
decentraliserad elproduktion. Stora delar av den
centraliserade elproduktionen kommer att bestå
under överskådlig tid och berättigas delvis av
urbaniseringen som gör att elanvändningen blir allt
mer geografiskt koncentrerad.
Den ökade decentraliseringen av tillförseln kan
också
illustreras
med
utvecklingen
av
fastighetsägare som glider från att vara
konsumenter till att även producera elektricitet
genom installation av solceller. Denna utveckling
har redan skett i stor utsträckning i t.ex. Tyskland.
Hur fort detta sker bestäms av de ekonomiska
förutsättningarna och reglerna samt av marknadens
vilja att betala för denna energi. Det står klart att i
framtiden kommer gränsen mellan tillförsel och
användning av el inte vara lika skarp som i det
nuvarande systemet.
Decentraliserad tillförsel och smarta elnät kan
tillsammans bidra till en mer rationell produktion av
el och att egenkonsumtion av el matchas mot
variationer i elproduktionen. Den främsta

Värdekedjan inom eltillförsel kan även förändras
genom utvecklingen av energikombinat där olika
energibärare,
inklusive
el,
samproduceras.
Produktionsmixen i dessa skulle eventuellt kunna
anpassas efter elpriset för stunden. Bioraffinaderier
är en variant på dessa där biomassa omvandlas till
olika energibärare, biomaterial och kemikalier.

Produktionen av vind- och sol-el har expanderat
kraftigt i många regioner i världen under de senaste
tio åren. Utvecklingen inom dessa områden är
snabb inte minst i Kina. Fossilbaserad elproduktion
svarar emellertid fortfarande för ungefär 70 % av
världens elproduktion. En betydande utmaning
kopplat till klimatomställningen av världens
elproduktion ligger i de stora tillgångarna på kol i
utvecklingsekonomier såsom Kina och Indien. Dessa
förhållanden är viktiga att ha i åtanke när det gäller
vad Sverige kan bidra med avseende kompetens-,
teknik och tjänsteutveckling på den globala arenan.
För svensk forskning, innovation och företagande
finns det därför två kontexter för befintliga och
framväxande styrkeområden inom området
eltillförsel; dels den nationella kontexten med dess
utmaningar och möjligheter, dels den globala
kontexten där Sverige har möjlighet att exportera
kunskap, teknik och tjänster som kan bemästra
utmaningar i andra länder och regioner.

EXPORT AV KUNSKAP, FOSSILFRI EL OCH GRÖNA
VAROR

Sverige har med sina stora tillgångar på vattenkraft
och biomassa samt bra vindlägen goda
förutsättningar att producera förnybar el. På vilket
sätt Sveriges eltillförsel kommer att ge möjlighet till
elexport till övriga Europa beror på många faktorer,
exempelvis huruvida det byggs ny kärnkraft i
Sverige, priset på utsläppsrätter och på
utformningen av andra styrmedel i Sverige och
Europa. På en fungerande avreglerad elmarknad där
utsläpp av koldioxid är stigande skulle Sveriges goda
förutsättningar för förnybar elproduktion ge
betydande möjligheter för svensk elexport.
Man kan alternativt tänka sig en utveckling där den
goda tillgången på fossilfri eller förnybar el i Sverige
gör det attraktivt att förlägga industriproduktion
eller andra energiintensiva verksamheter här.
Denna utveckling förutsätter att det finns en
efterfrågan på miljömärkta varor eller tjänster
såsom grönt stål, gröna pappersprodukter och
gröna molntjänster.

ELINFRASTRUKTUR
OCH TEKNISKA
SYSTEM
Visionerna om nära-nollutsläpp av växthusgaser år
2050 och en grön ekonomi i Sverige och EU innebär
förmodligen en utveckling mot ökad elanvändning
och ökad andel elproduktion från distribuerade och
variabla energikällor, framför allt vind- och solkraft.
En sådan utveckling ställer högre krav på
elinfrastrukturen och på de tekniska system som
utnyttjas för att upprätthålla en tillförlitlig
elförsörjning med el av god kvalitet. Visionerna
skapar också helt nya förutsättningar för
teknikutveckling, innovation och marknader inom
detta område.

Faktaruta: Elinfrastrukturen
Elinfrastrukturen består av kraftledningar och
transformatorer som överför elkraften från
produktionskällorna
till
de
slutliga
konsumenterna. Elinfrastrukturen kan delas in i
transmissionsnät, regionnät och distributionsnät.
Transmissionsnätet, som i Sverige även kallas
stamnätet,
förbinder
stora
produktionsanläggningar och överför stora
energimängder från produktionscentra till
områden med stor efterfrågan på el.
Regionnäten har delvis samma uppgifter som
transmissionsnätet, men energimängden och
överföringsavstånden är mer begränsade.
Distributionsnätet överför och fördelar den
elkraft som tas ut från regionnätets
fördelningsstationer till slutförbrukare.

TRANSMISSIONSNÄT OCH REGIONNÄT

Behovet av elöverföring via transmissions- och
regionnät styrs dels av hur elproduktion och
elanvändning fördelas geografiskt och tidsmässigt,
dels av vilka möjligheter som finns till styrning på
både produktions- och användningssidan. Till detta
kommer möjligheten till tidsmässig omfördelning
där energilager är centrala.
Sveriges transmissionsnät är redan utformat för
överföring av stora mängder el över långa avstånd
samt för omfattande handel med grannländerna.
Transmissionsnätet behöver emellertid anpassas
för ökad andel vind- och solkraft i elsystemet.
Anpassningen kan bestå dels i introduktion av nya
tekniska lösningar och metoder kopplat till driften,
dels i förstärkning eller utbyggnad av näten. I det
senare fallet handlar det om mycket stora
investeringar med långa ledtider.
Mängden el som kan överföras i elnäten
(transmissions-, region- och distributionsnäten)
begränsas av ett antal faktorer, framför allt termisk
kapacitet och spänningsstabilitet, som man måste
ta hänsyn till vid dimensioneringen och driften av

elsystemen. Ström ger upphov till uppvärmning av
ledningar och andra komponenter och den termiska
kapaciteten hos dessa sätter en gräns för hur
mycket uppvärmning de tål. För att undvika skador
och driftstörningar fastställs ofta gränserna för
effektöverföring med stora säkerhetsmarginaler.
Med hjälp av nya tekniska lösningar och metoder
finns möjligheter att utnyttja ledningarna till sin
fulla termiska kapacitet utan att äventyra
driftsäkerheten. Exempelvis kan bättre mät- och
simuleringsmetoder möjliggöra en mer noggrann
uppskattning av gränserna för effektöverföring och
att säkerhetsmarginalerna därmed kan minskas.
Dessa metoder involverar användning av bland
annat realtidsdata, historiska data, prognoser och
stokastiska metoder. Säkerhetsmarginalerna kan
också minskas med hjälp av de styrmöjligheter som
kraftelektronik och synkrongeneratorer erbjuder.
Den här typen av lösningar är värdefulla då de
minskar eller fördröjer behovet av omfattande
nybyggnation. I framtiden kan framtagandet nya
material möjliggöra produktion av ledningar och
komponenter med högre termisk kapacitet.
Växelström är den helt förhärskande tekniken inom
alla transmissionsnät i Sverige och övriga världen
och kommer att förbli så inom en överskådlig
framtid. Det finns emellertid ett starkt växande
intresse för högspänd likström (HVDC) och i
framtiden skulle ny teknik för smarta elnät kunna
möjliggör helt nya elnät med högspänd likström (se
Agendan 1 MV-utmaningen). I dag används
högspända likströmsledningar framför allt för
nyanläggning av elöverföring med stora effekter och
för att koppla samman större elsystem såsom för
elöverföring till utlandet. Fördelen med denna
teknik är att den möjliggör överföring av stora
mängder el över stora avstånd med små förluster.
Överföringen av högspänd likström sker med kablar
som förläggs i marken, medan transmissionsnät
med växelström kräver luftburna ledningar.
Högspänd likström är en nödvändighet för långa
sjökablar och intresset för exploatering av vind- och
vågresurser till havs driver en snabb utveckling mot
likströmsnät. Sådana nät är också intressanta vid

omfattande behov av ny kapacitet på land och
något som kan underlätta integreringen av stora
mängder variabel elproduktion då de gör det
möjligt att knyta samman större geografiska
områden i olika väderzoner. Likströmsnäten kan
vara transnationella (så kallade supergrids) eller
utgöra en del av befintliga växelströmsnät. En
intressant möjlighet är att samförlägga ledningen
med högspänd likström och växelström på samma
stolpar.
DISTRIBUTIONSNÄT

Användningen av distributionsnätet är i kraftig
förändring genom utvecklingen mot allt mer
energieffektiva apparater, elfordon och småskalig
elproduktion. För att stödja och hantera den
utvecklingen måste metoderna för dimensionering
och drift av distributionsnäten anpassas.
Energieffektiva apparater minskar generellt
belastningen på elnätet. Vid energieffektivisering
genom elektrifiering såsom byte till elfordon gäller
emellertid det omvända.
Elproduktion från små anläggningar bidrar till ett
motriktat effektflöde. Gränserna för ström och
spänning liksom felströmmar måste därför hanteras
på nya sätt. För småskalig produktion såsom
vindkraftverk och solceller finns ofta en möjlighet
till styrning av spänningen i omriktarna. Denna
möjlighet behöver vidareutvecklas och samordnas
för att kunna utnyttjas på ett effektivt sätt.
Sedan 2009 år har alla elkunder i Sverige elmätare
med elektronisk kommunikation. Data från sådana
elmätare och andra sensorer ger helt nya
möjligheter att kartlägga verkliga effektflöden i
elnätet. Dessa data kan också ersätta eller förbättra
schablonmässiga profiler för att beskriva enskilda
elkunder.
Elbilar på laddning och andra nätanslutna
energilager tillför frihetsgrader för att styra
effektflöden i elnätet. Energilager i exempelvis
varmvattenberedare, kylskåp och frysar kan också
utnyttjas indirekt utan att kundens komfort
påverkas. Styrning av dessa apparater och

tidsmässigt obundna apparater som tvättmaskiner
benämns flexibel elanvändning och är en central
del i smarta elnät. Styrningen kan ske i apparaten,
med system för hemautomation eller utifrån av en
samordningstjänst. Ett genomslag för energilager
kan
kraftigt
öka
utnyttjandegraden
av
distributionsnäten.
Elmätare och andra sensorer, småskalig
elproduktion och energilager är också resurser för
automatiska funktioner. Dessa kan utnyttjas för att
hantera gränser för spänning och ström. De kan
också bidra till att minska avbrottstider genom
snabbare lokalisering av fel. Detta blir särskilt
viktigt i kabelnät som nu finns inte bara i tätorter
utan även på landsbygden. Med tillräckliga styrbara
resurser för elproduktion blir det också möjligt att
forma så kallade microgrids av mindre nätområden.
Ett sådant elnät kan drivas vidare i ödrift, isolerat
från kringliggande nät vid skada eller elavbrott i
detta.
SYSTEMDRIFT OCH NYA PRODUKTER

Den allmänna tekniska utvecklingen, innovationer
och nya behov skapar förutsättningar för nya
produkter och tjänster kopplat till elinfrastrukturen
och driften av denna.
Den tekniska utvecklingen inom informationsoch kommunikationsteknik har exempelvis
resulterat i bättre och billigare mätutrustning. I
framtiden
kan
framsteg
inom
materialforskningen möjliggöra nya mer effektiva
kraftelektronikkomponenter
baserade
på
kiselkarbid.
Utvecklingen mot mer variabel elproduktion och
nya tekniska lösningar och metoder för att hantera
systemdriften leder till förändrade arbetssätt för
personal inom planering och kontrollrum för både
transmission och distribution. Dessa förändringar
skapar samtidigt behov och utrymme för nya
system för planering, övervakning och driftstöd. En
viktig utmaning är övervakningen av automatiska
funktioner.

De senaste årens teknikutveckling som lett till
ökade möjligheter att styra elproduktion och
elanvändning är positivt för systemdriften eftersom
det underlättar hanteringen av felfall och utökar
reserverna för frekvensreglering. Detta innebär
exempelvis att man kan utnyttja efterfrågerespons
och energilager som komplement till att reglera
upp annan produktion vid bortfall av
produktionskapacitet. Den flexibla elanvändningen
är också en tillgång vid ödrift och vid återstart. Att
resurser också på distributionsnivå bidrar till
systemdriften är en stor förändring. Av den
anledningen kan det finnas skäl att se över hur
driften av kraftsystemet organiseras.
Intresset för havsbaserad vindkraft har lett till en
stark teknikutveckling inom högspänd likström och
kraftelektronik. Denna utveckling förväntas
fortsätta och ge ringar på vattnet i form av nya
produkter och tjänster kopplat till dessa tekniker.
Utbyggnaden av vindkraft och solceller skapar
behov av nya tekniska lösningar och tjänster kring
att upprätthålla stabilitet och spänning i näten. Till
skillnad från andra kraftslag använder vindkraftverk
och solceller inte nätkopplade synkronmaskiner,
vilket leder till ett ökat behov av att stabilisera
spänning och frekvens på andra sätt. Ett exempel
på innovation som hanterar detta är så kallad
syntetiskt tröghet. Syntetisk tröghet innebär att
man med hjälp av styralgoritmer får vindkraftverk
och dess omriktare att uppföra sig som
nätkopplade synkronmaskiner vid plötsliga
händelser (masströghet). Ett annat exempel på
innovation är användningen av vindkraftverkens
och solkraftverkens omriktare för att stabilisera
spänningen i distributionsnäten.
Utbyggnaden av variabla elproduktionskällor skapar
också behov av sensorer och styrmöjligheter som
exempelvis gör det möjligt att reglera ner vind- och
solkraft (dvs spilla) vid särskilt gynnsamma
produktionsförhållanden
för
att
undvika
överbelastning av nätet. En sådan lösning kan vara
ekonomiskt rationell då man slipper kostnaderna
för att bygga ut nätet för att kunna hantera
extrema händelser.

Traditionellt har kraftsystemet haft störst fokus på
tillförsel
och
distribution
för
bibehållen
systemstabilitet. I konsumtionsledet kommer
framtida användarna gå från en mer passiv till aktiv
aktör med möjlighet till flexibel förbrukning, lagring
och interaktion med marknaden. Detta ger upphov
till förändrade beteendemönster och nya behov av
styrbar teknologi i hem och fastigheter, men ställer
också högre krav på kraftsystem som helhet, vilket
ökar behovet av information och koordinering. Här
behövs nya innovationer i form av skalbara
systemlösningar och tjänster för hantering av flera
nivåer.
Sverige har mycket goda förutsättningar för att få
fram internationellt intressanta produkter då vi
både har kompetensen, innovationsklimatet och ett
nationellt växande behov.

ELMARKNADER
Visionen om nära-nollutsläpp av växthusgaser år
2050 i Sverige och EU ställer krav på en väl
fungerande elmarknad i Norden och Europa som
skapar incitament för utbyggnaden av utsläppsfri
elproduktion och för investeringar i elnät, tekniska
lösningar och tjänster som möjliggör att systemet
kan hantera stora mängder variabel elproduktion.
Hela elsystemet består idag av flera olika
sammanflätade marknader såsom elbörsen för
prissättning
av
el,
monopoloch
infrastrukturmarknaden, balansansvaret men även
av t.ex. kvotplikten för förnybar elenergi och andra
insatser för att främja marknadsutveckling inom
specifika segment, t.ex. mikro-producenter.
Elsystemet har vuxit fram sedan början av 1900talet under flera olika former av offentligt och privat
ägande och inflytande. Under större delen av sin
hittillsvarande livslängd har elsystemet reglerats
som ett naturligt monopol anpassat efter stora
produktionsanläggningar som kan variera sin effekt
efter efterfrågan. Dagens elmarknader (delvis

avreglerade efter 1996) är i grunden utformade för
att passa dessa tekniska system.
I Sverige och Norden handlas el på Nordpool.
Sveriges elsystem är robust med ett starkt elnät och
en god kraftbalans. Att dagens marknad är
välfungerande betyder dock inte att samma design
och regler kommer att vara välfungerande om ett
antal år. Klimatmål, ökad marknadsintegration,
investeringar och teknisk utveckling på olika
områden kommer att medföra stora förändringar i
elsystemet.
Med en större andel förnybar och variabel
elproduktion så kommer elsystemet att behöva
hantera
betydlig
större
och
snabbare
effektvariationer på tim- och dygnsbasis. Stora
mängder solkraft i Europa kan betyda att det
nordiska systemet även behöver hantera större
säsongsvariationer i framtiden.
Utvecklingen av ny teknik och de förändringar i
elsystemet det medför kommer att påverka hur
handeln på elmarknaden bedrivs och vilka krav och
regler som bör ställas för ett fortsatt effektivt
utnyttjande av resurser. Och vice versa, det är
viktigt att marknadens regler och funktionssätt
anpassas så att den möjliggör och belönar
innovativa lösningar.
POLICY FÖR ETT MARKNADSBASERAT SYSTEM

I ett marknadsbaserat system är det en rimlig
strategi att låta de faktiska kostnaderna för att
systemet fungerar synas i priset. På den typen av
marknad som finns i Norden kommer detta att
betyda mer volatila elpriser, med både kortsiktiga
svängningar och större säsongsfluktuationer. Dessa
fluktuationer behövs eftersom de skapar en
lönsamhet och drivkraft för aktörer att utveckla
t.ex. efterfrågerespons, investera i energilager,
smarta elnätslösningar och utveckla nya
affärsmodeller.
Utvecklingen mot mer variabel elproduktion har lett
till en diskussion om det eventuella behovet av
kapacitetsmarknader.
Kapacitetsmarknader
säkerställer att det finns tillräckligt med effekt i ett

system och innebär att en del av systemkostnaden
överförs
till
kapacitetsbetalningar.
Dessa
betalningar kan vara till termiska reglerbara
kraftverk som t.ex. gaskraft men även till
efterfrågerespons, energilager och annat vars roll
och
funktion
i
systemet
beror
på
marknadsdesignen.
Samtidigt
medför
introduktionen av kapacitetsmarknader att
prissvängningarna på elmarknaden minskar, vilket
hämmar investeringar i flexibla lösningar. I Sverige
används för närvarande en så kallad effektreserv
som upphandlas av Svenska Kraftnät, men denna
ska avvecklas till 2020 enligt ett riksdagsbeslut.
Utredningen ”Planera för effekt” går igenom en rad
detaljer vad gäller dagens regelsystem med syftet
att underlätta för nya lösningar för smarta elnät.
Förslagen innefattar bland annat att tillåta
systemansvariga att investera i energilager och att
sälja tillgång till detta genom efterfrågebud på
spotmarknaden. Med Sveriges och Nordens relativt
starka elnät så är problemen mindre akuta jämfört
med t.ex. Tyskland och Storbritannien. Därför är
utredningens huvudsakliga rekommendation att
följa utvecklingen och anpassa regelsystemet efter
hand.
En utveckling som behöver följas är att snabbare
och större variationer i elproduktionen leder till ett
behov av ökad handel med kortare framförhållning.
Dagens spotmarknad som sker dagen före kommer
att förlora i relativ betydelse gentemot
balansmarknaden som sker under dagen. För att
hålla en stor andel kvar på spotmarknaden behöver
den anpassas till att handla med kortare
framförhållning och intervall, och baserat på bättre
väder- och vindprognoser.
Ökad distribuerad och småskalig elgenerering och
även ellagring via t.ex. batterier, elfordon eller
flexibel förbrukning kommer att öka kraven, men
även möjligheterna, att styra på distributionsnätsnivå. Idag har transmissionsföretagen ansvar för
frekvensreglering, effektbalans och systemansvar
vid t.ex. ö-drift då det hittills inte gått att styra
distributionsnätet. I en framtid med smarta elnät
bör distributionsföretagen ges bättre möjligheter

och incitament
systemansvaret.
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till

I dag adderas ny kapacitet till elsystemet främst via
elcertifikatsystemet som ger ersättning per
producerad kWh. Tekniskt sett skulle flera av de
förnybara energislagen med relativt enkla medel på
ett bättre sätt kunna bidra till nätets funktion, men
för detta ges inga incitament i dagsläget. Med
fortsatt utbyggnad av förnybar el finns det starka
skäl att skapa incitament för ny elproduktion och
användare att bidra med systemtjänster som
exempelvis virtuell roterande massa (sk syntetiskt
tröghet), el/värme flexibilitet i industrin eller, som i
Tyskland, ett riktat stöd till energilager vid
solcellsinstallationer för hushåll.
UTSIKTER

På längre sikt finns det tekniskt sett många
potentiella möjligheter att hantera elsystemets
effektvariation genom bättre integration med
andra delar såsom elfordon, fjärrvärmesystem och
gasinfrastrukturen. För bättre och mer effektiv
integration
mellan
olika
energislag
och
energibärare i ett framtida scenario med behov av
vecko-, månads- och säsonglager så bör uttag av
energiskatter, olika sätt att styra mot
koldioxidfrihet (skatt eller EU:s utsläppshandel),
marknadsdesign och reglering av monopol
anpassas.
Utbyggnad och förnyelse av elnäten är det idag
närmast tillgängliga alternativet för att hantera
effektvariationer. Finansieringen av befintlig och ny
elinfrastrukturen är administrativt reglerad via en
så kallad intäktsram som baseras bland annat på
kapitalbasen. Dagens system med en intäktsram
kommer att behöva anpassas så att den tydligare
främjar nya innovativa idéer men det är svårt att
samtidigt bibehålla kravet på kostnadseffektiv
styrning. Direkta bidrag och/eller riskfinansiering
för innovativa nätprojekt och lösningar kan vara en
väg att gå om systemet inte är tillräckligt
innovationsvänligt.

UTVECKLINGEN MOT
DEN ELBASERADE
EKONOMIN 2050
Förändring av stora tekniska system (såsom
energisystemet) är en långsiktig process där ny
teknik utvecklas i ett samspel mellan insatser inom
forskning, utveckling och demonstration (supply
push) och efterfrågan (demand pull) som formas av
marknadens krav och förväntningar. Institutionella
faktorer såsom hur marknaderna utformas och
regleras är viktiga eftersom de påverkar
möjligheterna till avsättning för ny teknik och nya
systemlösningar och tillgång till marknaden för nya
aktörer. Energi med omgivande infrastruktur är av
stort strategisk värde för samhället ur flera aspekter
såsom energisäkerhet, näringspolitiskt, och miljöoch klimatpolitiskt.
För att möta framtida klimatmål krävs relativt
snabba förändringar i energiförsörjningen och dessa
behöver klaras utan att det äventyrar
leveranssäkerhet, jobb och konkurrenskraft. I detta
ligger en stor styrningsutmaning. Politiken på flera
områden behöver gå i takt: energi, klimat,
forskning, innovation, statsstöd, handel, och näring
är exempel på politikområden som behöver
koordineras. Detta gäller också i relationen mellan
europeisk, nationell och regional/lokal politik.
Tekniska och institutionella utmaningar och
möjligheter uppstår hela tiden i samhällsutvecklingen. Institutionella faktorer (såsom
regelverk, policy, och normer) påverkas ofta av den
tekniska utvecklingen men, och detta är viktigt,
formar också den tekniska utvecklingen.
Utmaningarna kan i viss mån förutspås. Tekniskt
kan det handla om att hantera mer variabel
produktion och utveckla elektrotermiska processer
för industrin. Institutionellt kan det handla om att
utveckla realtidsmarknader, harmonisering på den
Europeiska energimarknaden, och att undvika
koldioxidläckage.

Elsystemet och dess tekniska och ekonomiska
karakteristik kan genomgå stora förändringar
framöver. Vi går mot större inslag av såväl
centraliserad som decentraliserad elproduktion
med varierande effekt. Ur ekonomisk synvinkel
innebär det ett system som karakteristeras av höga
investeringskostnader, låga eller inga rörliga
kostnader, och behov av flexibel efterfrågan och
ökad integration.
Marknadsdesignen behöver anpassas för att ge rätt
incitament till marknadens aktörer. Nya aktörer kan
behöva komma in på marknaden och rollen för de
gamla förändras. Dessutom krävs insatser för att
driva den tekniska utvecklingen av enskilda
komponenter eller system framåt och ge möjlighet
och tid till lärande och utveckling av affärsmodeller.
Marknadsdesignen hänger således ihop med behov
av att driva utveckling av specifika komponenter
och lösningar. Ett exempel kan vara utvecklingen av
teknik för energilagring som gynnas av varierande
priser.
Olika politiska målsättningar påverkar i vilken
riktning elsystemet och marknadsdesignen kan
utvecklas. Några viktiga exempel på policybeslut
som påverkar utvecklingen under de kommande 1020 åren är EU:s tredje marknadspaket,
klimatpolitikens utformning, reformer av EU:s
utsläppshandel, införande av kapacitetsmarknader
och framväxten och det politiska stödet till egenproducerad el. Mycket av diskussionen kommer att
handla om balansen mellan marknaden och statlig
styrning vad gäller den strategiska riktningen.
Hittills har klimatomställningen lett till en
omorientering mot mer styrning i form av
förnybarhetsmål,
effektiviseringskrav,
och
infrastrukturstöd för ökad marknadsintegration.
Man ska inte glömma att det även finns mycket
teknikutveckling som främst är driven av behov i
andra sektorer och av andra skäl men som kan
anpassas och skapa helt nya förutsättningar på
elmarknaderna ifall incitamenten finns. Exempel på
detta är utvecklingen av IT som har givit möjlighet
till styrning av exempelvis eldrivna värmetröga
system såsom kylskåp och eluppvärmda hus kunna

bidra med balanseringstjänster. Utvecklingen av
elfordon kan ge stor balanseringskapacitet men
även lagringskapacitet med batterier. Vi kan också
se mer etablering av datacenter som är elintensiva
men som också kan ha stor regleringskapacitet
genom att skifta sin trafik och belastning
geografiskt. På längre sikt upp mot 2050 kan en
avkarbonisering och omställning av industrin leda
till mer elanvändning (eller drastiskt minskad ifall
den globala klimatregimen inte lyckas ta hänsyn till
konkurrenskraft
och
koldioxidläckage).
En
utveckling av gas som energibärare, både vätgas
och metan från el (power-to-gas) kan långsiktigt ge
lagringsmöjligheter i stor skala och framförallt över
längre tidshorisonter (månader).
Hur marknaden fungerar, vad som är tillåtet och
vem som har ansvar för vad, och vilka
incitamentsstukturer
som
byggs
in
i
marknadsdesignen påverkar vilken teknikutveckling
som lönar sig och därmed vilken innovation som
kommer till stånd. Med den tidshorisont vi studerar
så måste man anta att marknadsdesignen och
regleringar kommer att ändras och anpassas efter
tiden svarande mot nya och förändrade politiska
ambitioner.

VÄGEN FRAMÅT
Sveriges, Europas, och världens energisystem står
inför stora strukturomvandlingar som drivs av
klimatfrågan och den snabba tekniska utvecklingen
inom användning, överföring/distribution och
produktion av el. Även andra miljö-, energi-, och
industripolitiska mål formar utvecklingen.
Strukturomvandlingar skapar möjligheter till
industriell utveckling och förnyelse. Sverige kan
välja att aktivt medverka och vara ledande i denna
industriella utveckling eller inta en mer passiv roll.
För att vara ledande krävs en helhetlig politik för
innovation och industriell utveckling. För arbetet
behövs också en vägledande vision. Denna rapport
är ett initiativ till att utveckla en sådan politik och

vision för den elbaserade ekonomin - med fokus på
framtida elsystem.
Sverige har goda möjligheter att ta initiativ till en
framtida teknik- och systemutveckling och därmed
bli ledande inom flera segment. Sveriges elsystem
är idag ett av de främsta med avseende på
försörjningstrygghet och miljö. En fortsatt
utveckling av elsystemet är nödvändig för att uppnå
klimatmålen. Elanvändningen täcker idag ca en
tredjedel av Sveriges totala energianvändning.
Elanvändningen kan öka betydligt i framtiden med
elektrifiering för att ersätta fossila bränslen och
genom annan strukturomvandling.
Omvandlingen av det svenska energisystemet
behöver aktivt deltagande av många olika aktörer
inom bl a näringsliv, myndigheter, universitet och
civilsamhälle. För att Sverige ska ta initiativ i den
kommande industriella utvecklingen finns ett starkt
behov av en gemensam plattform där dessa aktörer
kan samverka. Detta kan vara som ett strategiskt
innovationsområde (SIO) eller i andra former men
det bör etableras omgående.
Strukturomvandlingar utmanar ofta befintliga
affärsmodeller, dominerande aktörer eller
etablerade ekonomiska intressen. Det ligger därför
en utmaning i att inte låta utvecklingen och
politiken fångas av dessa intressen. Processer för
att driva utvecklingen måste vara öppen för nya
aktörer och skapa möjligheter för brett deltagande.
Till exempel är branschglidning vanligt under
strukturomvandlingar - befintliga aktörer inom
andra branscher kan ge sig in i elbranschen.
Befintliga aktörer är också viktiga deltagare i en ny
industriell utveckling. Exempelvis skulle Svenska
Kraftnät och andra nätägare kunna medverka mer
aktivt till utvecklingen genom offentlig
innovationsupphandling. Institutionella ramverk
som skapar lämpliga incitament för dessa reglerade
verksamheter behövs för att detta skall ske. Inom
konkurrensutsatta delar kan man söka mer
marknadsbaserade lösningar för styrning.

Vägen framåt handlar både om att hitta lämpliga
processer för att driva utvecklingen och att genom
dessa processer göra prioriteringar för forskning,
utveckling och demonstration. Därutöver behövs
strategier för genomförande och kommersialisering.
En helhetlig politik bör sträcka sig över hela
innovationskedjan från mer grundläggande
forskning till de ramverk som skapar förutsättningar
för marknadsutveckling. Det kräver koordination
mellan politikområden och myndigheter.
Återkommande utveckling av scenarier och visioner
kan vara ett verktyg för sådan koordination och
utgöra en grund för strategiutveckling.
Rapporten lyfter fram ett antal viktiga områden att
prioritera i framtida elsystem. Inom vissa områden,
exempelvis elektrifiering av transporter, pågår
redan en relativt omfattande utveckling. Insatserna
på andra områden, inte minst elektrifiering av
industrins processer och elnätens utveckling med
ökad integration och hantering av större
effektvariationer behöver utvecklas och förstärkas.
Vidare blir systemlösningar på olika nivåer från
småskaligt till storskaligt allt viktigare. Detta öppnar
upp för nya produkter för samspelet mellan
producenter och konsumenter där allt kan kopplas
upp och kommunicera via olika infrastrukturer.
Det begränsade arbete som ligger bakom denna
rapport kan inte ge exakta svar på hur, när och vad
som skall göras. För detta krävs kontinuerliga
processer för strategiutveckling, prioriteringar,
utvärdering och återkoppling. Säkert är att en
strukturomvandling kommer att ske och det är
delvis en politisk fråga hur vi väljer att den skall
hanteras. Utvecklingsprojekt finns redan på vissa
områden, men utan det långsiktiga och samlade
grepp kring det framtida elsystemet som vi
förordar.
Arbetet för en klimatneutral elbaserad ekonomi och
en god industriell utveckling i Sverige kräver en rad
olika insatser. Viktiga delar i detta är att:


Skapa en gemensam plattform för långsiktig
samverkan mellan industri, universitet och
myndigheter kring frågor som rör industriell





utveckling och omställningen mot det
framtida elsystemet.
Öka satsningarna på forskning, utveckling,
demonstration och marknadsintroduktion
inom områdena
o elinfrastruktur, integration och
effektbalans
o elektrifiering av transporter och
industriella processer
o flexibel förbrukning och
konsumentsamverkan
o IKT infrastruktur, funktioner och
systemlösningar
Utveckla institutionella ramverk som skapar
incitament och förutsättningar för
investeringar i elnäten och innovativa
lösningar för flexibilitet, energieffektivisering
och elektrifiering.

Vi vill med denna rapport ge ytterligare underlag för
det långsiktiga klimatarbetet och samtidigt bidra till
svensk industriell utveckling och förnyelse inom ett
för detta klimatarbete viktigt område – den
elbaserade ekonomin.

APPENDIX: AGENDANS
TILLKOMST OCH
MEDVERKANDE
Denna agenda har arbetats fram i en öppen process
tillsammans med aktörer inom näringslivet,
akademin och myndigheter. Arbetet med agendan
har letts av…X. Följande personer har deltagit i
skrivande av agendan:…...
Agendas inriktning och innehåll har vuxit fram
genom en serie av X workshops under hösten 2014
och våren 2015. Vid dessa tillfällen har
representanter från företag, akademi, myndigheter
och branschorganisationer deltagit för att diskutera
behov och utmaningen kopplat till elsystemet och
dess roll i energisystemet. Tidigare utkast av
agendan har också diskuterats.
Följande organisationer har bidragit till agendan
genom deltagande i workshops eller på annat sätt:
ABB, Chalmers, Energimyndigheten, E.ON,
Kraftringen AB, Lunds universitet…………………..

