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Bioenergins framtid? 
• Potentialen är stor 
• … men vilken är 

efterfrågan (och var)? 
• Konkurrens om 

bioråvaran? 
• Förnybart och hållbart? 
• Framtida behov av el och 

värme? 
• Behov av FoI-satsningar – 

är tekniken ”mogen”? 
• Industrins förutsättningar 

och intresse 



Förändrad elanvändning –  
utmaning eller möjlighet? 
• 60 procent av jordens befolkning bor i städer 

år 2030 - I dag saknar en miljard människor 
el i sina hem 

 • Sveriges elproduktion nästan 
koldioxidfri, men inte förnybar. 

• Förändringar i 
elanvändningen och 
förändrad produktionsmix 
ställer nya krav på elsystemet 
– biokraftens roll kan växa! 

Sveriges elproduktion per kraftslag och total elanvändning  
1971 – 2013, TWh 



 BRÄNSLE OCH 
AVFALL 

•Biomassa från skog och 
åker 

•Avfall och restprodukter 
• Förädling 
•Biogas 
•Bioenergins hållbarhet 

BRÄNSLEBASERAD 
EL OCH VÄRME 

•El- och värmeproduktion 
• Fjärrvärme/fjärrkyla 
•Biokraften i ett hållbart 

kraftsystem 
• Småskalig omvandling 

Hållbar bioenergi – två delområden 



Bränslebaserad el och värme  
i energisystemet 

Förlust ~10% 

Elm
arknad 150 TW

h 
Värm

em
arknad  88 TW

h 

Vattenkraft 
42% 

Vindkraft 
8% 

Kärnkraft 
41% 

Kraftvärme 
9% 

Värmeverk 

Pellets- och  
vedkaminer 

Restprodukter från  
skog och åker 

Avfall 

Olja & Gas 
2% 

Biobränsle 
13% 

Elvärme 
21% 

Värmepumpar 
14% 

Biobränslen 

Fossilt 

Övriga bränslen 
Värmepumpar 
Spillvärme 

Fjärrvärme 
51 % 

Kraftvärme:  
43 % av  
fjärrvärmen 

http://1.bp.blogspot.com/-PYEBmunS1J8/T-7Iqi5CqtI/AAAAAAAABd8/sF5Xjl6BRPo/s1600/eldflamma.jpg


Nuläge: Forskning och innovation 
FoI inom området är framförallt indelat i program. De flesta bedrivs i samverkan 
med branschen (samverkansprogram eller kompetenscentrum). Akademisk 
forskning i samverkan med branschen är betydande i flera program. 

 SEBRA1 Material-
teknik1 

HTC2 CECOST2 Fjärrsyn1 Turbo-
kraft2 

BP 
Omvandling3 

Småskalig 
omvandling X 

Förbrännings-
teknik* X X 

Materialteknik* X X X 

Turbinteknik X 

Fjärrvärme och 
fjärrkyla X 

Övergripande 
Systemfrågor X X 

1) Samverkansprogram med Energiforsk 
2) Kompetenscentrum eller KC-liknande verksamhet 
3) Internt program 
* )       Avser både pannanläggning och turbiner 



Nuläge finansiering tot ~85 Mkr/år 
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Fokusområden för FoI - Nyläge 

Utvecklade 
tekniker 

Utnyttjad 
värmeresurs 

Kompetens-
uppbyggnad 

Biokraftens 
roll 

Kombinerade 
processer 



Mål till 2025 

Utnyttjad 
värmeresurs 

Biokraftens 
roll 

Biokraftens roll i ett 100 % förnybart och hållbart energisystem i Sverige har 
klargjorts med avseende på behov och möjligheter som bas- och/eller 
reglerkraft för integrering med övrig förnybar energi.  

Integrering mellan el- och värmemarknaderna har studerats och utvecklats 
med avseende på hur värme- och elsystemet kan anpassas och dra nytta av 
varandra samt hur värmeresursen från olika sektorer kan nyttiggöras, även när 
behovet av uppvärmning är uppfyllt. 

Nya omvandlingstekniker från biobränslen och avfall till el och värme har tagits 
fram och befintliga har utvecklats. Fokus för dessa är resurseffektivitet, minskad 
miljöpåverkan, kostnadseffektivitet samt robusthet och flexibilitet. Andel 
demonstration för ökat nyttiggörande och kommersialisering av teknikerna 
ökas. 

Kombinerade processer med el, värme, kyla, biodrivmedel eller andra 
biobaserade produkter har studerats systemövergripande, demonstrerats 
och kommersialiserats. 

Genom FoI insatser har kunskap och kompetens byggts upp för såväl akademi 
som industri och där tydligt utbyte sker. Genom erfarenhetsutbyte och insatser 
bibehålls kompetens. Detta bidrar till välrenommerad forskning och stärkt 
konkurrenskraft för en såväl svensk som global marknad.  

Utvecklade 
tekniker 

Kombinerade 
processer 

Kompetens-
uppbyggnad 



Strategiska förflyttningar 

•Systeminriktad forskning för att klarlägga kraftvärmens framtida roll. 
•Utveckling och implementering av nya kostnadseffektiva tekniker för att nyttiggöra värmen 

från olika sektorer, inkl. elproduktion från värme. 
•Kombinerade processer för el, värme, kyla, biodrivmedel eller andra biobaserade 

produkter. 
•Demonstration av tekniker utvecklade i Sverige. 

Områden med ökat fokus  

•Kostnadseffektiva lösningar för ökat elutbyte, ökad bränsle- och driftflexibilitet samt 
tillgänglighet. 

•Teknik och system för fjärrvärme. 

Områden med bibehållen fokus 

•Stort fokus har under lång tid legat på inkrementella förbättringar i konventionella 
anläggningar. Branschen bör ta ett större ansvar för detta.  

•Gasturbinutveckling som inte är specifikt anpassad efter förnybara bränslen. 
•Ångturbinutveckling. Få aktörer i Sverige, utvecklingsbehovet begränsat.  

Områden med minskat fokus 



Nyläge 
FoI-område: Bränslebaserad el och värme 

Program 1: 
Teknik för 

ångbaserade 
processer 

Program 2: 
Teknik för 
termiska 

turbomaskiner 

Program 3:  
Fjärrvärme och 

biokraft i 
energisystemet 

Kompetens-
centrum 

HTC 

Kompetens-
centrum 
CECOST 

 
Internationella samarbeten 

IEA-DHC 
IEA-FBC 

IEA Bioenergy 
ERA-NET Bioenergy 

 



Bränsleberedning 
Förbränningsteknik 

Pannteknik 
Rökgasrening 

Fjärrvärmeteknik 
 

Teknik för ångbaserade processer 

BP Omvandling 
HTC 

CECOST Internationellt 

Helt förnybart 

Resurseffektivt 

Innovation för 
jobb och klimat 

Flexibelt och 
robust Fjärrsyn 

”teknik” 



 
Gasturbiner 
Ångturbiner 

Flygmotorer* 
CSP-anpassade turbiner** 

Småskaliga turbiner 
 

Teknik för termiska turbomaskiner 

BP Omvandling 

*Samarbete med Hållbar transport 
**Samarbete med Hållbar el 

HTC 

CECOST 

Internationellt 

Helt förnybart 

Resurseffektivt 

Innovation för 
jobb och klimat 

Flexibelt och 
robust 



Biokraftens roll 
Effektbehov 

Samverkan värme-elsystem 
Kombinerade processer 

Nyttiggörande av värmen 

Fjärrvärme och biokraft i energisystemet 

SEBRA 
System 

SEF 

SamspEL 
Internationellt 

Resurseffektivt Innovation för 
jobb och klimat 

Samspel i 
energisystemet 

Helt förnybart 

Flexibelt och 
robust 

Industri 
program

met 

E2B2 

EFFSYS 



Programöversikt nyläge 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ångbaserade Processer

Fjärrvärme och Biokraft i Energisystemet

Termiska Turbomaskiner

Turbokraft

Fjärrsyn

Materialteknik

SEBRA

BP Omvandling

CECOST

HTC

Nuvarande Program

Förslag nya program



 



 
Vision 

Mål 
Forskningspolitik 

Energi- och klimatpolitiska mål 
2020-2030-2050 

 
Utmaningar/strategiska prioriteringar  

Ett helt förnybart energisystem, Flexibelt och 
robust, Resurseffektivt samhälle, Samspel i 

energisystemet, Innovation för jobb och klimat 
 
 

Områdesvisa strategier 
Prioriterade områden, strategisk inriktning på kort- och långsikt, plan 
för program, aktörskonstellationer, budget, mm för att uppfylla målen 

2020-2030-2050 

Insatser och aktiviteter 
(program, projekt, synteser, nätverkande, information/kommunikation, mm) 

Strategimodell 
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