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UTMANINGAR 



• Omställningen av samhället och energisystemet 
• Hastigheten
• Kompetensförsörjning 
• Säkerhetsfrågan
• Kostnadsökningar
• Stora tillväxt-projekt
• Nya regleringar 








FEM HUVUDSPÅR

Källa: Energiforsk



• Omställningen av samhället och energisystemet 
• Hastigheten
• Kompetensförsörjning 
• Säkerhetsfrågan
• Kostnadsökningar
• Stora tillväxt-projekt
• Nya regleringar 



ELBEHOVET ÖKAR

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2025 2030 2035 2040 2045

Antagande för Sveriges elanvändning, TWh/år

Elektrifiering förnybart, EF

Elektrifiering planerbart, EP

Färdplaner mixat, FM

Småskaligt förnybart, SF

Referensscenario LMA2018

Referensscenario LMA2016

Källa: Svenska kraftnät

Mest troligt 
scenario



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013-08-14 2014-12-27 2016-05-10 2017-09-22 2019-02-04 2020-06-18 2021-10-31

M
W

Last - Serverhall Last - Industrilast

ANSÖKNINGAR PÅ EFFEKT TILL SvK - INDUSTRIER 

Källa: Svenska kraftnät

Nivå batterifabrik



• EU nuläge 2 000 st/vecka

• Sverige nuläge ca 60 st/vecka

• Sveriges behov enligt samma

studie 600 st/vecka

14 000 
LADDPUNKTER 
MÅSTE BYGGAS –
VARJE VECKA

Källa: McKinsey och ACEA (Europeiska 
branschorganisationen för bilindustrin)
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Hotbilden mot Sverige förstärks
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Vilka är era
mest prioriterade 

utmaningar framåt?
På vilket sätt kan vi som energibolag hjälpa er?

Diskutera i grupp 10 min



VÅR
STRATEGI FRAMÅT 



• Från prat till fart – i alla led
• Ökat kundfokus
• Effektivt nyttjande av befintligt energisystem
• Stärka lokal/regional kraftproduktion
• Bio CCS – negativa utsläpp
• Stärka samverkan nationellt och regionalt
• Fortsatt arbete med strategiskt kompetensförsörjning

• Bibehålla
• Attrahera
• Utbilda



12 PUNKTER FÖR EN FRAMGÅNGSRIK ELEKTRIFIERING
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Volatila elpriser driver på 
beteendeförändringar och flexibilitet



FRÅN PASSIV KONSUMENT TILL AKTIV DEL AV ENERGISYSTEMET

V2G – Enables energy to be pushed back to the 
power grid from the battery of an EV, when the 

grid has a need for additional energy

V2H – Enables energy to be used 
to supply a house when needed

Källa: Role of Electric Vehicle in the 
future Energy Eco System, Volvo Cars
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Skaraborg
Sveriges energibolags-tätaste 

region!

Samordning viktigare nu än 
någonsin!
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• ….OCH sist men inte minst;
• Fortsatt utveckla och anpassa Skövde Energi till den 

nya energimarknaden och möta våra kunders behov.



Tillsammans skapar vi energi - film

Flextjänster ǀ Varberg Energi

https://www.varbergenergi.se/privat/tjanster/energilosningar/flextjanster/
https://www.varbergenergi.se/privat/tjanster/energilosningar/flextjanster/


• Identifiera och analysera din 
effektsignatur

• Utmana din flexibilitet
• Anmäl intresse av att delta i en 

lokal flexmarknad

FLEXIBILITET OCH 
LOKAL FLEX-
MARKNAD



Inom vilka områden vill ni se 
ett ökat samarbete?

Hur ser era förväntningar ut på Skövde Energi?
Diskutera i grupp 10 min



TACK!



För #klimatpositivt - att mer växthusgaser tas upp än
vad som genererats

Mot ett KLIMATPOSITIVT 
Sverige år 2045…

…och EU år 2050!



Stockholm, 27 maj 
2021



En varmare jord leder till mera energi för 
avdunstning och rörelser i atmosfären. En 

varmare atmosfär kan innehålla mer 
vatten. Detta leder till att vattnets 

kretslopp kan blir intensivare, vilket 
möjliggör mera och häftigare regn.

Kraftigare regnskurar



Stockholm den 9 juni 2021



Sedan 1880 har jordens 
medeltemperatur höjts med 1°C. De 

senaste fem åren var de varmaste 
åren som någonsin uppmätts.

1°C varmare



Skogsbränder i 
Sverige 2018

Varmt och torrt är de idealiska 
förhållandena för skogsbränder. Varmt 

och torrt väder blir också allt vanligare i 
takt med klimatförändringarna.



Fem huvudbudskap från 
FN:s sjätte klimatrapport 
• Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora 

klimatförändringar.  
• Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år.  
• Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som 

driver på extremvädret.   
• Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och 

oåterkalleliga effekter. Det kan förstärka 
klimatförändringarna ytterligare. Tröskeleffekter är t ex:

• smältandet av Arktis istäcke och glaciärer 
• havsnivåhöjningar på 1-2 meter till år 2100
• att Amazonas börjar läcka mer koldioxid än den tar 

upp 
• smältande permafrost som frigör stora mängder 

metan  
• Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att 

minimera temperaturökningen och är avgörande för 
miljön, biologisk mångfald, liv på jorden och luftkvaliteten. 



”AR6 Climate Change 2022”/
”Att begränsa klimatförändringen”

• I den senaste klimatrapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC, 4 april 2022, ges förslag på hur 
världen kan förhindra att temperaturökningen 
överstiger 1,5 grader. 

• Budskapet är tydligt – läget är akut, gapet för att 
ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer och 
utsläppen ökar globalt. 

• Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som 
Sverige behöver gå före och sätta konkreta 
utsläppsbudgetar.



Globala utsläppen ökar



• Lagen omvandlar de europeiska gröna politiska 
åtaganden om att EU ska uppnå klimatneutralitet 
senast 2050 till en bindande skyldighet. 

• Den ger både europeiska medborgare och 
företag den rättssäkerhet och förutsägbarhet 
som behövs för att planera för den gröna 
omställningen. 

• Efter 2050 är det tänkt att EU ska uppnå negativa 
utsläpp.

Klimatpositivt EU efter år 2050



Minskning av 
utsläpp

Sveriges utsläpp av växthusgaser har 
minskat med 35 % sedan år 1990, 
och med 8,9 procent senaste året.



Den svenska skogen avlastar 
varje år atmosfären med ca 45 
miljoner ton koldioxid. Nästan 
lika mycket som Sveriges totala 
utsläpp av koldioxid som är ca 
46 miljoner ton. 



El och fjärrvärme står för 8 % av 
Sveriges utsläpp



Sverige har som mål att bli klimatpositivt år 2045
Klimatpolitiska vägvalsutredningen 2018-2020



Vi ska sänka territoriella utsläpp med 85 
% jämfört med 1990 

– kolsänkor är kompletterande åtgärder



…Genom att öka 
inbindningen av 
kol(dioxid) eller minska 
avgången ges en ökad 
kolsänka. Kolsänkor gör 
#klimatpositivt möjligt…



Kolsänkor
• Träd, växter & trädprodukter- Växter tar upp koldioxid från

atmosfären genom fotosyntesen. 
• Hav - Världshaven absorberar nästan en tredjedel av våra

utsläpp av koldioxid
• Kemisk vittring - När vissa mineraler vittrar, när de löses upp, 

binds koldioxid in 
• DAC, direct air capture, 420,12 ppm CO2e
• Bio-CCS/BECCS, Bio energy with Carbon Capture and Storage
• Biokol - Jordförbättringsmedel
• Syntetiska material/växter
• Lagrad bioolja
• Bottenaska/slagg och finkrossad betong



Kombinerade nyttor – ex 
biokol

Stockholm stad anlägger 
växtbäddar med biokol. Dessa 
är en kolsänka som dessutom 
motverkar översvämningar vid 
stora regnmängder. Samverkan 
mellan aktörer inom 
kommunen.



Hos Klimpo kan företag marknadsföra sig som
klimatpositiva eller på väg att bli det, som ett
kolsänkeföretag samt som ett företag som erbjuder
koldioxidlagring



Klimatpositiva initiativ 



Kommuner tar 
klimatpositiva initiativ



Microsoft vill bli
klimatpositiva 2030
Kompensera för alla utsläpp de givit
upphov till år 2030



Marknadsundersökning
• Är du som student intresserad av 

klimatpositiva produkter eller tjänster?
• Är du som Student villig att betala mer

för klimatpositiva produkter eller
tjänster? 



Sverige har ett stort
antal betydande

punktutsläppskällor av 
biogen koldioxid

Sverige har därmed goda
förutsättningar för vissa åtgärder
och tekniker som resulterar i
negativa utsläpp av växthusgaser.



BioCCS
(Bioenergy Carbon Capture & Storage)



Varför BECCS/Bio-CCS?

• CCS pekas ut av olika organ och organisationer, ex. IPCC och IEA, som en 
teknik som är nödvändig för att uppnå globala klimatmål. 

• Bio-CCS är en kompletterande åtgärd för att bidra till de klimatpolitiska 
målen, att Sverige ska ha nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa 
emissioner av växthusgaser. 

• Potentialen till negativa utsläpp genom tillämpning av avskiljning, 
transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung är hög vid 
punktutsläppskällor. 

• Teknik finns men är inte införd stor skala. 
• Ett stort fokus ligger på att skapa styrmedel och affärsmodeller så att 

det blir ekonomiskt gångbart med CCS och bio-CCS. 



BioCCS är framtiden

• > 28 000 arbetstillfällen

• Exportera teknik och kunskap

• Hjälpa andra nationer att nå mål om 
klimatpositivt



BIOCCS HOS SKÖVDE ENERGI



– Vi ska vara 
klimatpositiva 
2030!
Skövde Energi har satt upp ett mål för verksamheten 
om att bli klimatpositiva år 2030. Nu utreds 
möjligheterna till koldioxidinfångning som ska ta bort 
100 000 ton ur atmosfären, och av dessa 
tillgodoräknar Skövde Energi 25 000 ton för att nå 
målet om klimatpositivitet.

– Det är en tuff målsättning och vi jobbar just nu hårt 
för att ta fram en plan för hur målet ska bli verklighet. 
Energibranschen och Skövde Energi har redan gjort 
mycket för att minska koldioxidutsläppen men det 
räcker inte. Vi kan inte nöja oss med att vara 
klimatneutrala. Därför höjer vi ribban och sätter målet 
att vår verksamhet ska vara klimatpositiv 2030, säger 
vd Sammy Tanhua.



I projektet ingår analys av

• teknikalternativ för koldioxidavskiljning till 
förvätskning, 

• finansieringsmöjligheter på nationell och lokal nivå, 
• lokal intressentdialog och marknadsanalys för 

klimatpositiv fjärrvärme, 
• erforderliga tillstånd samt risker
• logistik och mellanlager av avskild koldioxid skall 

utredas. 

med målet att utveckla scenarier för en möjlig 
affärsmodell. 

Förstudie Klimatpositiv fjärrvärme med BioCCS i Skövde
Potentialen att avskilja biogen koldioxid är ca 100 000 ton/år, 75 000 ton av dessa kan nyttjas och 
tillgodoräknas av kunder genom exempelvis klimatpositiv fjärrvärme. 



Skövde Energi har stora biogena utsläpp

BioCCS gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el 
och värme. Totalt kan upp till 100 000 ton koldioxid per år avskiljas om fullskalig 

BioCCS byggs hos Skövde Energi. 

Infångning av biogen 
koldioxid i kraftvärme-

verket

Process-
anläggning för 
förvätskning av 

CO2

Mellan-
lagring 

Transport 
av CO2

med fartyg

Transport 
av CO2

med t.ex tåg

Permanent 
lagring av 

CO2 



FINANSIERING BIOCCS



EU ETS



Potentiella stödsystem

Nationell basis:
• Driftstöd – omvända akutioner start 2022
• Industriklivet/ Klimatklivet: investeringsstöd
• R&D och demonstrationsprogram

EU:s innovationsfond: Investering + drift och underhållsstöd



Kostnadsberäkning för BioCCS - efterfrågan



POTENIELLA KUNDER AV 
MINUSUTSLÄPP?

• Stater
• Industrier och företag
• Välgörenhet

Om Sverige kräver 3-10 Mton BioCCS finns 
ca 20-27 Mton BioCCS är tillgängligt för en 
internationell marknad.



KLIMPO 
Klimatpositivt & 
Kolsänkor AB är 
ett forum inom 
klimatpositivt och 
kolsänkor 

- här samlas såväl 
företagare, 
politiker som 
forskare



Så blir Sverige 
klimatpositivt!

• Mål
• Tillsammans
• Kunskapsöverföring/nätverk
• Kombinerade nyttor
• Förebilder
• Fler klimatpositiva initiativ
• Fler kolsänkor
• Allt behövs!



Företag som berättar hur de bidrar till ett klimatpositivt Sverige 
stärker varumärket, inspirerar andra och driver klimatarbetet 

framåt. 



Exempel på KLIMPO-abonnenter 



Batterilager










Framtidens byggnad



Effektkurva
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