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Framtidens energisystem 

kundnära och hållbart 

Central- och decentraliserad produktion 

electrification 

nya arbetssätt 

elektrifiering 

digitalisering av värdekedjan 

2 Confidentiality - Medium (C2) 



Framtidens energisystem utmanar oss 

Idag 

Framtid 

Flexibel och 
styrbar 

Intermittent och 
slumpmässig 
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I ett förnybart system kan variationer på några dygn bli 4 gånger 
större vilket blir en stor utmaning för produktionsplanering 

4 

6 GW variation idag Upp till 20 GW    
variation 2050 

Residuallast i Februari 2015 och 2050 
Residuallast  =  efterfrågan –  vind- & solproduktion 



Prispåverkan av det framtida elsystemet 
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Växande städer med fjärrvärme - en möjlighet! 
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Fjärrvärmen möjliggör energieffektiva städer 



Transmission 
network 

Thermal 
storage 

District heating 

Wind power 

Electric 
boiler 

CHP 

District heating 
network 

Fuel 

•  Systemoptimeringen viktig för att skapa 
nyttor 

•  ”Dubbel” flexibilitet KVV/elpanna 
 

Fjärrvärmesystem = energilager 



Kriterier för en ny anläggning  

•  Framtida värmeunderlag – tro om egen 
produkts konkurrenskraft och stadens 
tillväxt 

•  Långsiktig el- och bränsleprisutveckling 
•  Skatter, avgifter och stödsystem 
•  Önskad leveranssäkerhet (N-1, LOLP) 
•  Miljöprofil 
•  Lönsamhet 
•  …. 



Finansiella urvalsprinciper 

Investering 

N
uv

är
de

 Hetvattenpanna 
optimerad mot 
värmeunderlag 

Ångpanna 
förberedd för turbin 

Ångpanna med 
turbin 

Delta Nuvärde: 
•  Ökad investering 
•  Varaktighet – Fullast timmar 
•  Elpris 
•  Stödsystem 



•  Kundernas värmebehov utgör basen för 
elproduktion – positiv korrelation med el  

 
•  Lokal elproduktion viktig nätkomponent 

•  Stora långsiktiga investeringar – stabila 
förutsättningar och andra prismekanismer än 
idag som värderar nyttan med tillgänglig, 
stabil och reglerbar effekt krävs 

•  Sverige har unika förutsättningar med 
vattenkraft och kraftvärme att skapa ett 
förnyelsebart energisystem med en större 
andel vind och sol.  
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Sammanfattning – kraftvärme 



•  Alla ”experter”  har en samsyn om el- och 
värmemarknadens framtid 

•  Effektbristen på el är här redan idag 

•  Alla är eniga om kraftvärmens förträfflighet i 
detta nya energisystem. 

•  Varför saknas då prismekanismer som gör 
dagens investeringar lönsamma att 
hantera framtidens utmaningar ? 
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Sammanfattning – kraftvärme 
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Värme är skönt ! 



Fjärrvärmens bidrag till kraftsystemet vid ansträngda driftfall  

	 Kraftvärme	 Elpanna	/	
värmepump	

Övrigt	

Mycket	vind-	och	solkraft	och	låg	konsumtion	 	 	 	
-	Mekanisk	svängmassa	 +	 0	 0	
-	Balansreglering	 ++	 +	 0	
-	Överskottssituationer	 +	 ++	 +	
-	Överföringsförmåga	 +	 +	 0	
Lite	vind-	och	solkraft	och	hög	konsumtion	 	 	 	
-	Tillgång	till	topplastkapacitet	 +++	 +	 +	
Generella	utmaningar	för	att	upprätthålla	balans	 	 	 	
-	Flexibilitet	i	styrbar	produktion	och	förbrukning	 +	 +	 +	
-	Ansvarsfördelning	och	marknadsmekanismer	 0	 0	 0	
-	Årsreglering	 0	 0	 +	
	

+++:	Stor	påverkan;					++:	Tydlig	påverkan;					+:	Viss	påverkan;						0:	Ingen	eller	mycket	liten	påverkan	

Källa: Profu 2015 

•  Under rubriken ”övrigt” återfinns exempelvis ökad fjärrvärmeanvändning och värmelagring 
•  Vid årsreglering kan kraftvärmen jämna ut elbehovet över året genom att minska el för 

uppvärmning.   
•  Fjärrvärme ersätter värmepump och elvärme 
•  Dessutom större värmeunderlag för kraftvärme 
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