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Kommunseminarier

• 21 kommuner i AC och BD

• Energianvändning idag

• Scenarier

• Uppskatta potentialer förnybar energi

• Diskussioner om lokala mål och åtgärder



Exempel på mål

• Ökad andel förnybar energi

• Lokal biogasanläggning

• Bygga solvärmeanläggning

• Bygg vindkraft med kraftig lokal återbäring

• Stöd och info till företag att utveckla 

affärsmodeller

• Effektivare energianvändning

• Sänkning av förbrukning av fossila drivmedel
3



Bild: Naturvårdsverket

Jämförelse med uppsatta mål
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Bild: Naturvårdsverket

Potential Förnybar energi

• Energianvändning Sverige 2009 376 TWh
(tillförd energi 568 TWh)

• Energianvändning AC + BD 2010 44 TWh

• Andel förnybar energi (exkl. el) 19 %

• Andel el 25 %

 1 TWh =

 1000 GWh =

 1 000 000 MWh =

 1 000 000 000 kWh
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Effektivisering

• Ecodriving

 Möjlighet att spara upp till 20 %

 Samåkning, kollektivt, cykla, gå 

• Energieffektivisering Hushåll

 10-15 % möjligt med enkla åtgärder 

 minst 30 % med temperatursänkning, energieffektiv  
belysning och vitvaror m.m. 

• Energieffektivisering Företag

 20 % möjligt med enklare åtgärder 

 30-50 % möjligt med mer omfattande åtgärder
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Vattenkraft

• Idag 26 TWh/år

• Potential +3 TWh/år

 20 % ökad nederbörd  10 % ökad vattenkraft
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Vindkraft

• Idag 0.6 TWh/år 

• Potential +43 TWh/år
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Skogsbränslen

• Idag 8 200 000 m3sk, avverkning
 13 TWh/år
ca. 3.2 TWh/år (anv.)

• Potential +9.4 TWh/år

 Klimatförändringar 

 Skogsskötsel 

 Uttag från gallring, röjning 

 Gödsling 
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Åkerbränslen

• Idag 13 GWh/år

• Potential +200 GWh/år

 25 MWh rörflen/ha 

http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/SylviaLarsson/rorflen_rundbalar.jpg
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/SylviaLarsson/rorflen_rundbalar.jpg


11

Solvärme/Solel

• Idag ~2 GWh/år 

• Potential +450/110 GWh/år

 Bra komplement sommartid

 750 MWh solvärme/ha med solfångarfält



12

Spillvärme

• Förvärmning, värme, kyla och/eller elproduktion

• Idag >280 GWh/år

• Potential +> 1 600 GWh/år
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Naturvärme

• Idag >280 GWh/år

• Potential enorm 

 Värmepumpar 

 Mest attraktivt där man även har ett kylbehov 

 Förvärmning av tilluft 
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Naturkyla

• Luftkyla, älvkyla, vinterkyla, ev. dricksvattenkyla 

• Idag >450 GWh/år (en kommun)

• Potential enorm
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Restprodukter

• Idag 2 000 GWh/år

• Potential > 85 GWh/år (mest biogas)

 Hushållsavfall organiskt, hästgödsel, slam, restauranger, 
lantbruk, slakterier, affärer m.m. 
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21 kommuner

• Energianvändning 21 TWh/år

• Varav elanvändning 7.5 TWh/år

• Fjärrvärmeanvändning 2.4 TWh/år

• Invånare 2010 360 523 st.

• SUMMA IDAG 42 TWh

• POTENTIAL +57 TWh + NV och NK



Energiomställning för lokal 

ekonomisk utveckling - syfte

• Öka lokal och regional kompetens 

och initiativkraft i hållbar 

näringslivsutveckling

• Fokus på investeringar i förnybara 

energiprojekt och 

energieffektivisering



• Presentera användbara metoder, modeller och 

verktyg som ökar förutsättningarna för 

investeringar och affärsmöjligheter på lokal 

nivå inom energi- och klimatområdet.’

• Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering 

i projekt och i energi- och klimatarbetet

• Identifiera minst fem potentiellt lämpliga och 

intressanta investeringsobjekt för förnybar 

energi eller energieffektivisering i regionen.

Mål



Värmelagring

• Under vinterhalvåret är värmebehovet stort i regionen. Samtidigt 

finns det sommartid tillgång till stora värmemängder från 

industrier, datacenter och från solen. Genom värmelagring kan 

överskottet sparas till vintern och på så sätt minska 

oljeanvändningen för uppvärmning och frigöra värdefull el och 

biomassa till mer avancerade användningsområden. Även det 

omvända, att lagra kyla från vintern till sommaren och då 

använda den för olika kylbehov är intressant. Termisk 

energilagring är en teknik som har stor potential över hela 

världen och stämmer väl överens med principen om hushållning 

med naturresurser. 



Året runt växthus

• Regionens självförsörjningsgrad är dålig och vid en kris dröjer 

det inte särskilt länge innan vi riskerar att börja få brist på olika 

matvaror. Dessutom kräver transporterna stora mängder 

drivmedel, vanligen fossila bränslen. Samtidigt har regionen ett 

stort överskott på spill- och överskottsvärme och är en stor 

exportör av el. Som det verkar kommer elproduktionen i 

regionen att öka ytterligare framöver. Det vore med andra ord 

möjligt att få flera goda effekter med att använda 

överskottsvärme för odling av råvaror för livsmedelsproduktion. 

Året runt växthus skulle t.ex. gå utmärkt att kombinera med 

värmelagring i de fall värmetillgången vintertid inte räcker till. 

Det kan också finnas möjligheter att förlänga odlingssäsongen 

för frilandsodling med hjälp av spillvärme. 



Lagring av överskottsel

• Norra Sveriges stora naturresurser för generering av

förnybar el, i form av framförallt vindkraft, kan skapa

nya regionala utvecklingsmöjligheter. Vid sidan av

alla möjligheter med etableringar av elintensiv

industri och serverhallar som efterfrågar förnybart

och klimatanpassat samt säkra leveranser, kan elen

också användas för produktion av framtidens

drivmedel. En framtida fordonsflotta med eldrivna

bilar skulle kunna köras på lagrad, förnybar el. Om

den förnybara elen används för produktion i regionen

bidrar den till nya arbetstillfällen och utveckling av

näringslivet.



Småskaliga kraftvärmeverk

Biomassa är en energiresurs av hög kvalitet Det är därför 

fördelaktigt att använda den till produktion av både el och värme 

istället för att enbart bränna den för värmeproduktion. Det finns 

goda skäl att anta att vi behöver både biokraftvärme och 

biodrivmedel framöver, även förhållandet dem emellan behöver 

utredas ytterligare. 

Kraftvärme innebär att både el och värme produceras vid samma 

anläggning. Många olika energiresurser kan användas för 

kraftvärme. Biomassatillgångarna i Norrbotten och Västerbotten 

finns beskrivna i rapporten Biodrivmedel.  

Biogas är en annan möjlig resurs för drift av kraftvärmeverk. 

Alviksgrisens anläggning utanför Luleå är ett bra exempel. Där 

produceras drygt 4 GWh el plus värme per år. 



Drivmedelsproduktion 
via 

pyrolys eller katalytisk pyrolys

• Efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka i takt med skarpare 

klimatmål och krav på utfasning av fossilt baserade drivmedel. 

Det ger möjlighet till produktion av biodrivmedel i regioner där 

det finns gott om biomassa, som t ex i Norrland. Vid sidan av 

storskaliga satsningar i bioenergikombinat med 

skogsindustrierna börjar det finns intressant teknik utvecklad för 

mindre produktionsanläggningar av förädlade produkter vilka i 

sin tur kan användas för produktion av olika typer av 

biodrivmedel. Dessa mindre anläggningar skulle kunna placeras 

i Norrlands inland, nära råvaran, för att där kunna bidra med nya 

arbetstillfällen och en utveckling av den lokala ekonomin.


