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European Media Partner är specialister på 
content marketing. Vi hjälper företag att nå  
en exakt målgrupp genom skräddarsydd 
media. Vi distribuerar relevant information av 
högsta kvalitet som med genomtänkta och 
aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder  
rätt mediaexponering åt våra kunder.

Ferroamps banbrytande teknik 
Energyhub förändrar sättet vi kan 
integrera förnybar kraft i fastigheter. 
Lösningen innebär att man kopplar in 
vindkraft, solel och energilager till ett 
likströmsnät. 

 – Likströmsnätet möjliggör en effektiv 
sammankoppling av dessa enheter, 
säger Mats Karlström, marknadschef på 
Ferroamp. Traditionell teknik hanterar 
solel, elbilar och energilager som 
enskilda system. Men eftersom alla 
dessa tekniker använder sig av likström 
krävs omvandlare i varje apparat för att 
fungera i fastigheten, eftersom den drivs 
av växelström. 
 – Varje omvandlare innebär både 
energiförlust och extra kostnad. I vårt 
system kopplar man in alla dessa till 
ett gemensamt likströmsnät så att 
den skördade solenergin kan lagras 
i energilager eller ladda bilen utan 
omvandlingar. Bara den el som ska 

användas i fastigheten behöver 
omvandlas till växelström, en gång. 
 – Genom att kombinera nyttan 
från många energiapplikationer blir 
Energyhub en investering som jobbar 
även när solen inte skiner. Den blir 
för solel vad smartphones betytt för 
mobilbranschen: En teknisk plattform som 
används för mycket mer än telefonsamtal, 
säger Mats.

Energyhub sänker nämligen kostnaderna 
för fastighetsdrift med lägre nätavgift och 
effektivare användning av den skördade 
solenergin.
 – Elräkningen består av en rörlig del 
från elkonsumtion och fasta avgifter där 
nätavgiften bestäms av huvudsäkringens 
storlek, berättar Mats. 

Den rörliga kostnaden minskas med 
egenproducerad solel, men Ferroamps 
patenterade teknik som fördelar ström 
mellan fasledarna gör att man även 

minskar de fasta kostnaderna med 
lägre huvudsäkringar.
 – EnergyHub återanvänder 
mätningarna för strömbalanseringen i 
analyser som avslöjar eltjuvar och visar 
hur man kan spara el i fastigheten. 
Användaren får råd och information 
via App eller webbsida. Vi har kunder 
som använder EnergyHub för att lösa 
elkvalitetsproblem, utan solpaneler. 
Men med visualisering och större 
medvetenhet om elförbrukning, och 
det faktum att resursen för omvandling 
redan finns där, lockas man till att 
komplettera med solpaneler.
 – Målet är att sänka tröskeln för 
investering i förnybar kraft med en enklare 
installation samt smart och effektiv drift. Hos våra 
kunder jobbar EnergyHub under sommarens 
soliga dagar med maximerad egenanvändning 
av solel, men på nätterna och vintern, när 
grannens växelriktare ligger i dvala och väntar 
på våren, arbetar EnergyHub oförtrutet vidare 
med energieffektivisering, säger Mats.

EnergyHub kombinerar 
fördelarna och förbättrar kalkylen

Ferroamp Elektronik AB
Tel. 08 684 333 90
info@ferroamp.se
www.ferroamp.se
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Pernilla Winnhed
VD	för	Energiföretagen	Sverige

”Vår nya energi” är ett bra namn på en tidning just nu. Vi befin-
ner oss i en tid av stora förändringar i energisystemen. De ser vi 
tydligt bland annat genom omställningen till alltmer förnybar 
energi. I Sverige främst i form av ökad mängd vindkraft och att 

el från solen börjar växa i omfattning, inte minst i hemmiljö. 
Eftersom dessa energislag följer vädret måste de tas tillvara när det 

blåser och när solen skiner. Med ökad kraftproduktion som inte kan 
planeras ökar behovet av flexibilitet i systemet för att kunna erbjuda 
el med kvalitet och hög tillgänglighet. Det kräver till exempel mer av 
vattenkraften som snabbt kan parera för snabba svängningar i såväl 
produktion som användning av el.

Samtidigt är det inte tekniskt möjligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt att alltid kunna garantera elleveranser – ska vi alltid ha el? Vi 
behöver därför definiera vilka situationer som kraftsystemet minst 
ska klara. Först då kan vi analysera vilka åtgärder som krävs för att 
upprätthålla en god leveranssäkerhet.

El är en förutsättning för vår vardag. Utvecklingen mot ett mer flex-
ibelt elsystem kräver stora investeringar i elproduktion och elnät. Det 
handlar om långsiktighet där investerare kan tjäna och satsa kapital 
utan att vara beroende av stöd. Regelverk måste också vara effektiva, 
till exempel för tillståndshantering. I allt detta får vi inte glömma bort 

kunderna som ska ha det enkelt och kunna välja attraktiva lösningar 
för sin el.

Tillgången till energi är central för industrins konkurrenskraft. 
För att värna god utveckling och hög sysselsättning är det viktigt att 
koppla utvecklingen av energisektorn med industrins vilja att fortsätta 
verka i Sverige och möjligheter att attrahera företag. Här ryms även 
nya företag som till exempel vill bygga serverhallar där goda förutsätt-
ningar finns.

Omvärlden har stor betydelse också för kraftsektorn. Genom 
den pågående sammankopplingen av Europas elmarknader och ett 
gemensamt regelverk, inte minst statsstödsregler, berörs Sverige av ut-
vecklingen i Europa. Det påverkar möjligheterna att föra en nationell 
svensk energipolitik.

Här kommer till exempel styrmedel in. En grundläggande fråga är 
varför styrmedel behövs och hur de påverkar den övriga marknaden. 
Det är också viktigt att klarlägga hur styrmedlen interagerar så att de 
inte motverkar varandra, eller får oförutsedda konsekvenser.
Energiområdet rymmer alltså en rad frågor, som var och en i sig är 
viktiga och komplexa. Det är angeläget att de hanteras med helheten 
i fokus. Inte minst därför behövs en tidning som denna, eftersom den 
lyfter många perspektiv kring energin.

”El är en förutsättning 
för vår vardag.”



Det finns stora mängder naturgas att hämta i Morafältet inom Siljansringen, där prospekteringsföretaget Igrene 
har arbetat i mer än tio år. Nu närmar sig stadiet där det kan bli produktion och aktien noterar all time high.

MÅNGA ÅRS ARBETE i Siljansringen har gett 
resultat. Vi står på det lock av berg som håller 
gasen instängd och behöver bara borra oss 700 
meter genom sedimenten för att vara nere i 
reservoaren. Här finns gas som kan räknas i 
miljarder kubikmeter. Det säger Mats Budh, 
vd i AB Igrene och en av företagets grundare 
och pionjärer. 

Prospekteringsarbetet har präglats av entre-
prenörskap, envishet, långsiktighet och uthål-
lighet och företaget har hållit en medvetet låg 
profil. Men det är med stort självförtroende 
som det nu kliver fram och aviserar en nyemis-
sion i höst som handlar om många miljoner 
kronor som skall användas för bl.a inköp av en 
egen borrigg och förstärkning av fältorganisa-
tionen. Hittills har all utrusning och kompetens 
hämtats från utlandet, eftersom den inte finns 
i Sverige.

– Vi har nu i vår fått bekräftat det vi redan vis-
ste efter att ha borrat ett dussintal hål i västra 
delen av Siljansringen. Vi har stött på självge-
nererande gasproduk-tion redan på 220 meters 
djup, alltså inte djupare än där man normalt  
hämtar bergvärme, säger Mats Budh. 

BÖRJADE MED ETT METEORITNEDSLAG
Den så kallade Siljansringen är ytterkanten på 
en krater som bildades när en meteorit slog ner 
för cirka 377 miljoner år sedan. Det är det störs-
ta kända meteoritnedslaget i Europa. I områ-
det precis utanför nedslagskratern är förutsätt-
ningarna som störst att hitta lock av sedimen-
tära bergarter som håller gasen instängd. Den 
kraftfulla kollisionen bedöms ha orsakat stora 
djupgående förkastningar och söndersprucket 
berg ner till 15-20 km. Det är berget under se-
dimenten som är Igrenes reservoarer.

Företaget påbörjade sin aktiva prospektering 
2002 med undersökning av de geotermiska 
förhållandena i Siljansbygden. 2008 borrades 
två undersökningshål och det bevisades att det 
finns förekomster av gas på rimliga djup. För-
sta större gasförekomsten upptäcktes 2009 och 
företaget fick undersökningstillstånd för stora 
områden inom Siljansringen. 2013 blev Igre-
ne ett publikt bolag och 2014 noterades aktien 
på Aktietorget. 2015 gjordes den första teore-
tiska beräkningen av de sannolika gasvolymer-
na inom Morafältet och under våren i år startar  
fullskaletest för produktion av gas. 

DAGS ATT SKÖRDA
Sammantaget har företaget hittills dragit in 41 
miljoner kronor i aktieemissioner för sin fort-
satta utveckling och i höst väntar ytterligare en 
emission som ska göra det möjligt att verkligen 
utvinna källan av metangas. 

Mats Budh är tydlig med sin vision:
– Vi närmar oss det stadium då vi kan gå in i 
produktion. Inom tre år ska vi ha nått fullt ge-
nombrott och vara redo att förbereda en försälj-
ning av bolaget, som kan komma att bli en vik-
tig part för försörjningen av fordonsgas och in-
dustriell gas i det här landet.

Avgörande genombrott för AB Igrene som 
prospekterar för gas och olja vid Siljan

FAKTA
Företag: AB Igrene (publ)
Verksamhet: Prospektering av gas- och 
oljefyndigheter i trakten av Siljan i Dalarna.
Grundat: 2002 av Mats Budh, Sören Hedberg och 
Paul Storm.
Noteras på: Aktietorget under kortnamnet ABI
Kurs: Kring 32 kr under stor omsättning.
Antal aktieägare: Cirka 2000
Nyemission: I höst avseende ett antal miljoner 
SEK.
Målsättning: Omfattande produktion av 
fordonsgas och industriell gas samt försäljning 
av bolaget.
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GAMMAL SOPTIPP BLIR MÖTESPLATS  MED MODERN MILJÖTEKNIK
Just nu pågår ett intensivt arbete 
på Ulricehamns gamla soptipp. 
Som alla andra tippar läcker den 
metangas. Men i stället för att 
bara bränna upp den och släppa 
ut värmen i luften kommer gasen 
att användas för uppvärmning 
av den återvinningscentral som 
finns på området i dag.

Runtomkring i Sverige finns det 
10 000-tals gamla deponier. Vad 
som finns i tipparna är inte alltid 
helt klart även om det ofta hand-
lar om biologiskt avfall.

– Biologiskt avfall omvandlas 
med tiden till metangas och 
sedan 1980-talet är det lag på att 
gasen måste tas om hand, berättar 
Henrik Säwe som är planerings-
ingenjör vid Ulricehamns Energi. 
I de allra flesta fall samlar man 
upp gasen för att sedan bränna 
den i en fackla. Men vi ville gå 
ett steg längre. Vi tyckte att det 
var slöseri att bara skicka värmen 
rakt ut i luften. I stället satte vi oss 
ned för att se om vi kunde kom-
ma på en alternativ lösning.

Den gamla soptippen i Övreskog i 
utkanten av Ulricehamn fungerar 
i dag som återvinningscentral 
där ulricehamnsborna kan slänga 
allt från trädgårdsavfall till me-
tallskrot. Parallellt pågår sluttäck-
ning av den gamla deponin som 
ska vara klar senast 2023. 

– Den metangas som bild-
as av soporna leds nu bort via 
ett omfattande rörsystem till 
en nybyggd anläggning, där 
två stirlingmotorer omvandlar 
gasen till el och värme. Tanken 
är att området med tiden ska bli 
självförsörjande, berättar Henrik 
Säwe.

Gasen i tippen beräknas räcka 
under minst 25 år, förmodligen 
ännu längre.

– Vi ser att mängden metan 
fortfarande ökar även om det har 
gått många år sedan soptippen 
lades ner, så vi är inte oroliga 
för att gasen ska ta slut. Inves-
teringskostnaderna för Stirling-
motorerna beräknas till cirka två 
miljoner kronor. Till det ska läg-
gas den uppsamlingsanläggning 
för gasen som vi fått investera 
i oavsett. Så det är väl använda 
pengar som i det långa loppet 
kommer att vara lönsamt, särskilt 
i jämförelse med facklan som 
bara är en kostnad. Dessutom 
kan Stirlingmotorn hantera gas 
med så låg metanhalt att den kan 
ersätta en högtemperaturfackla.

Tekniken med stirlingmotorer är 
inte ny. Den uppfanns redan 
för 200 år sedan av den skotske 
prästen och upplysningsmannen 
Robert Stirling.

– Motorn fungerar genom att 
gas, i det här fallet helium, värms 
upp och kyls av ett värmeaggregat 
som placeras utanför själva mo-

AKTUELLT	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

”Egentligen 
är det bara 
fantasin som 
sätter gränser 
för hur man 
kan förvandla 
en gammal 
soptipp.”

Henrik	Säwe,	planeringsingenjör	vid	Ulricehamns	Energi.	

Cleanergy grundades 2008 och 
under devisen att göra smutsig 
gas och solvärme till ren energi 
har företaget förbättrat miljön 
världen över, från Mongoliet 
till Tyskland.

Cleanergys stirlingmotor ”Gas-
Box”  omvandlar biogas och 
andra gaser till el och värme med 
väldigt låga emissioner som följd. 
Ett av applikationsområdena för 
deras patenterade teknik är att 
omvandla gaser som inga andra 
tekniker klarar till värme och el. 
 – Deponier till exempel, gene-
rerar stora metangasutsläpp från 
gammalt avfall som grävdes ner i 
marken långt innan återvinning-
ens tid, för 30-40 år sedan. Vår 
GasBox förstör metang¬asen och 
omvandlar den till miljövänlig 
energi genom MILD förbrän-

Smutsig energi blir ren med Cleanergy
ning, berättar Krister Syr¬ten, 
VP Business Development på 
Cleanergy. De flesta deponier i 
Sverige har redan någon form av 
system i bruk som samlar upp 
gasen – men utan att nyttiggöra 
den. Cleanergys teknik är både 
enkel och billig att installera i be-
fintliga system. Med GasBox kan 
ener¬giutvinningen ur en deponi 
pågå i upp till 60 år, vilket är 20 år 
längre än vad man kunnat åstad-
komma med tidigare tekniker. 

Den effektiva el- och vär-
meut¬vinningen ger väldigt stora 
miljövinster.

 – Miljönyttan av en enda 
GasBox är lika stor som om 200 
konventionella bilar skulle bytas 
till elbilar, och var och en köras 1 
500 mil/år. Dessutom kostar en 
GasBox 300 000 kronor, vilket 
är mindre än vad man får ge för 
en bra elbil , påpekar Kris¬ter.  
Trots att investeringen är låg 
så märker vi att långt ifrån alla 
deponier vill göra något nyttigt 
med den miljöfarliga metangas 
de genererar. Om fler människor 
kände till att deponierna är riktiga 
miljöbovar hade de sannolikt 
ställt högre krav på myndigheter 
och kommuner att skynda på 
implementeringen av denna för 
miljön fördelaktiga teknik på bred 
front, fortsätter han.

 I dagsläget är Cleanergys teknik 
inte berättigad till ekonomiskt 

stöd från Klimatklivet. 
 – Vad hade hänt ifall deponier 
skulle kunna få investeringsstöd 
via Klimatklivet? frågar Krister 
retoriskt. Det hade gjort enorm 
skillnad. Men som det ser ut 
nu kan deponierna bara få stöd 
genom elcertifikat. Den investe-
ring, i form av mätinstrument, 
som behövs för detta kostar mer 
än elcertifikatets värde, och på 

så sätt missgynnas småskaliga 
tekniker som vår, trots den stora 
miljönyttan den kan skapa i lan-
dets alla kommuner.

ANNONS

Läs mer på www.cleanergy.com

”Vad hade hänt ifall 
deponier skulle kunna 
få investeringsstöd via 
Klimatklivet? Det hade 
gjort enorm skillnad.”
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torn. Temperaturskillnaderna le-
der till tryckskillnader i cylindern 
som pressar upp respektive drar 
ner kolven, säger Henrik Säwe.

Värmen kan i princip komma från 
vilken värmekälla som helst, 
som exempelvis metangas som 
förbränns i ett aggregat som 
placeras vid sidan av motorerna. 
Detta medför att Stirlingmotorn 
blir betydligt mindre känslig för 
kontaminerad gas och passar 
därför mycket bra för att ta hand 
om deponigas. Jämfört med en 
vanlig ottomotor, bilmotor, är 
stirlingmotorn i det närmaste 
vibrationsfri samtidigt som den 
har en högre verkningsgrad som 
ökar ju större temperaturskillna-
derna är. Stirlingmotorn är också 
tystgående jämfört med ottomo-
torn. Därför används stirlingmo-
torer för att driva u-båtar som 
ska kunna smyga sig fram utan 
att bli upptäckta.

De aktuella motorerna som Ulrice-
hamn Energi köpt är levererade 
av ett Åmål-baserat företag, som 
tillhör de ledande i världen när 
det gäller att tillverka hållbara 
energisystem, där stirlingmotorn 
är en av hörnstenarna.

Men Ulricehamns Energi har större 
planer för Övreskog än att bara ta 
hand om metangasen från tippen. 
Här finns en miljövision som 
sträcker sig en bra bit bortanför 
den traditionella återvinningen.

– Det handlar om att skapa nya 
mötesplatser på det totalt 28 hek-
tar stora området. I en gestalt-
ningsplan som vi tagit fram har 
man låtit idéerna flöda fritt och 
där den minsta gemensamma 

nämnaren är återbruk, berättar 
Henrik Säwe.

– Till hösten kommer en helt 
ny mottagningsbyggnad för 
miljöfarligt avfall och elskrot att 
stå färdig. Där ska man också 
kunna lämna saker till återbruk, 
exempelvis gamla möbler man 
inte längre vill ha men som är 
fullt funktionella. 

På utvägen skulle man kunna 
tänka sig att man passerar en 
annan byggnad där det är tänkt 
att bli café och butik där man för 
en billig peng ska kunna köpa 
saker som lämnats för återbruk 
och som sedan renoverats av folk 
som omfattas olika sysselsätt-
ningsprojekt.

Men projektet tar inte heller stopp 
där. På det som tidigare var sop-
tipp, den mark som nu håller på 
att täckas över, har Ulricehamns 
Energi skissat på en rad olika 
tänkbara verksamheter och fri-
tidsaktiviteter. En hälsoträdgård, 
ett utegym, en trafiklekplats, ett 
utsiktstorn, skidspår hjorthägn, 
en 4H-gård och en park med sol-
paneler och vinkraft finns också 
med i planerna.

– Egentligen är det bara fan-
tasin som sätter gränser för hur 
man kan förvandla en gammal 
soptipp till något helt annat och 
som kan bli en mötesplats för 
många. Förhoppningsvis ska det 
här, när allt är klart, bli något 
som sticker ut i Sverige och sätter 
Ulricehamn på kartan, säger 
Henrik Säwe.

– I slutänden är det politikerna 
i kommunen som bestämmer. 
Men vi har så här långt fått posi-
tiva signaler. Text: Martin Westholm

Chargestorm är unika på svenska 
marknaden med sina kompletta 
laddningsstationer, samt program-
vara för drift, övervakning och 
betallösningar till dessa. Patrik 
Lindergren, VD på Chargestorm, 
berättar: 

– Elbilsmarknaden ökar med 
1 200-1 500 bilar i månaden i 
Sverige som ligger på andra plats 
i världen vad gäller elbilar per 
capita med strax under 20 000 
bilar. Prognosen är över 31 000 
bilar i år. Till viss del påverkar re-
geringens miljömål verksamheten, 
men vi ser att främst Klimatkli-
vet ökar marknadens köpkraft. 
Kunderna som är fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, villaägare 
och operatörer får bidrag från 
klimatklivet för att implementera 
laddstationer. 

Patrik sitter även med som ladd-
ningsexpert och representant för 
Sverige inom EU:s Sustainable 
Transport Forum där man just nu 
utformar det nya direktiven för 
laddinfrastrukturutbyggnad som 
ska vara klart under året. Detta 
kan hjälpa branschen på traven. I 
konkurrensen med andra fossilfria 
bränslen säger Patrik att elbilen 
står sig stark. Batteripriset sjunker 
dramatiskt och då elbilar blir än 
billigare att producera kommer 
den redan snabba utvecklingen 
av elbilsmarknaden att öka explo-
sionsartat. 

ELBILS- 
LADDARE FÖR 
FRAMTIDENS 
TRAFIK

Palgo har under mer än 30 år levererat instru-
ment och utrustning inom förbränningsteknik. 
Tyngdpunkten ligger på portabel/stationär  
rökgasanalys och flamvakter, men Palgo säljer 
även processgasinstrument, biogasanalysatorer,  
omgivningsluftanalysatorer, uppvärmda slangar,  
tändare, eldningsautomatik och gaslarm.
Läs mer på www.palgo.se

Palgo AB | Hammarvägen 1, 232 37 Arlöv | 040-664 28 50
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STARK UTVECKLING 
INOM VINDKRAFT

Svenska Charge Amps utvecklar 
och tillverkar laddlösningar för 
elbilar och laddhybrider. Charlotte 
Eisner, VD, berättar:

– De laddprodukter som finns 
på marknaden är stora och klum-
piga. För oss handlar elbilsladd-
ning om att leverera en lösning 
som ska fungerar som brygga 
mellan en intelligent enhet: bilen, 
och en ointelligent enhet: väggen. 
Tanken bakom våra produkter är 
att de ska vara en naturlig del av 
vardagen. 

– Vi vill göra laddning smart, 
snygg och med många funktioner 
som gör det enkelt, säkert och 
tryggt att ladda. Vi jobbar just nu 
enbart med laddning hemma och 
på jobbet, där du ändå är och 
där vi vet att 95 procent av all 
laddning sker.

I Sverige är vi duktiga på Green-
tech. Charlotte berättar att vi har 
världens bästa förutsättningar – 
både en miljömedveten marknad 
och låga elpriser. På Charge 
Amps är man väl medveten om 
att vi har kort tid på oss att uppnå 
regeringens mål om en fossilobe-
roende fordonsflotta till 2030 och 
har utvecklat lösningar som för 
utvecklingen framåt. 

– Vi tar fajten mot oljeindustrin, 
med stil och med smartness, 
avslutar Charlotte.

LADDAT FÖR 
MILJÖFRAMSTEG

Få länder har så bra naturliga 
förutsättningar för att producera 
vindkraft som Sverige, men ett 
olönsamt stödsystem försvårar 
för aktörer och investerare.

På Vattenfall följer man en vind-
kraftsparks liv där man utveck-
lar, bygger, och driftar parken 
under dess 25-åriga livstid. Peter 
Tornberg, utvecklingschef på 
Vattenfall inom Business Area 
Wind, är ansvarig för bolagets 
utbyggnad av vindkraft på samt-
liga marknader från tidig idé till 
investeringsbeslut, såväl till land 
som till havs. 

– Vårt mål är att öka vind-
kraftsandelen i vår portfölj med 
500 megawatt om året. Vi inves-
terar en miljard euro i vindkraft-
stillväxt per år, primärt i Sverige, 
Danmark, Tyskland, Holland 
och Storbritannien. Ytterligare 
vindkraftsparker på land och till 
havs ligger för investeringsbeslut 
de kommande åren.

Peter berättar att de i Sverige på 
havsvindkraftssidan också har 
en rad planerade projekt framåt, 
men beroende på bristande stöd-
system för detta är det i dagslä-
get inte lönsamt att konstruera 
havsvindkraftsparkerna.

– Den ekonomiska kalkylen 
går inte ihop som det ser ut nu. 
Vi har en högre kostnad per 
kilowattimme för att bygga till 
havs. Å andra sidan får man ut 
mer energi ur ett havsvindkraft-

verk, mer än 4 000 fullasttimmar 
per år, jämfört med cirka 3 000 
på ett landvindkraftverk. Förde-
len med att konstruera till havs 
är att man inte behöver ta hänsyn 
till bebyggelse.

– Dessutom har södra Sverige 
högst energiförbrukning, medan 
produktionen av landvindkraft 
kommer att ligga i norr där det 
finns plats att bygga. Havsvind-
kraften kan byggas ut i söder, 
vilket gör att man slipper energi-
transporten från norr till söder. 
Samtliga havsvindkraftsprojekt 

planeras i Sydsverige: utanför 
Trelleborg, i Hanöbukten och 
Kalmarsund.

 
I ett framtida energisystem ser 
Peter att vi behöver blandade 
kraftslag, men det ickefunge-
rande certifikatsystemet är i dag 
ett hinder för utvecklingen av 
vindkraften i Sverige.

– Elpriset ligger i dag på 
knappa 20 öre och certifikatpriset 
ligger på knappa 15 öre, vilket 
ger mindre än 35 öre totalt. Så 
billigt är det inte att producera 

vindkraftsel, det kostar cirka 
50 öre per kilowattimme. Detta 
har gjort att vi sett en kraftig 
inbromsning av alla projekt som 
byggs i Sverige. Elanvändandet 
ökar inte utan förblir oförändrat, 
vilket lett till ett överskott av 
certifikat, vilket i sin tur drivit 
ned certifikatpriset. 

– Gapet är en förlust som du 
aldrig får igen som vindkrafts-
producent. Alla som gjort inves-
teringar i den svenska markna-
den har tvingats till väldigt stora 
nedskrivningar. 

Energimyndigheten står i begrepp 
att utreda ifall vi ska ha ett stöd-
system för alternativa energislag 
efter 2020. Peter påpekar att 
Sverige då borde gå över från det 
nuvarande certifikatsystemet till 
ett auktionsbaserat system som 
visat sig fungera i andra länder. 
Det auktionsbaserade systemet 
fungerar så att staten beställer 
viss kapacitet, vindkraftsprodu-
center, som Vattenfall, Hexicon, 
E.on med flera, får lämna in 
anbud och den med lägst krav på 
stöd vinner upphandlingen. 

– Detta gör att du som investe-
rare kan göra en kalkyl över ex-
akt hur mycket ditt stöd är under 
en viss tid. Ett sådant system är 
säkrare för investeraren samtidigt 
som konkurrensen leder till att 
det blir så billigt som möjligt för 
staten, och därmed i förlängning-
en bättre för landet Sverige som 
helhet. Text: Anna Bjärenäs

Peter	Tornberg,	Vattenfall.

FRAMTID	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Kontakta oss för offert! 
Allt från systemdesign till nyckelfärdig anläggning.

013-392040, offert@ppam.se, www.ppamsolkraft.se 

SOLENERGI NÄR DEN ÄR SOM BÄST



Geotec är branschorganisationen 
för företag inom borrningsindustrin. 
Främst de som arbetar med 
geoenergi. Branschens ca 240 
företag omsätter 3,3 miljarder 
kronor inom områdena 
energiborrning, vattenborrning, 
prospektering och grundläggning. 

Johan Barth, VD för Geotec, berättar att 
vi är världsbäst på geoenergi i Sverige, 
med 450 000-500 000 anläggningar i 
landet.
 – Mängden geoenergi bidrar med är 
15 Terawattimmar, vilket även renderar 
oss en tredje plats i världen i mängd 
geoenergi. Anledningen är att man tidigt 
satsade på forskning inom ämnet i kom-
bination med en bra och kvartsrik berg-
grund och entreprenörer och tillverkare 
som satsade rätt. Allt detta i kombination 
med att geoenergin har varit billigare 
för användaren än alternativen har lagt 
grunden för succén. Erfarenheter visar 
att ekonomin är oerhört viktig för valet 
av energisystem. Dessutom är det en 
enorm fördel att man kan utnyttja både 
kyla och värme. Enligt Johan finns det 
ingen annan teknik som kan säsongslagra 
energi. När ett system levererar en stor 
del gratisenergi blir både användare och 
miljö vinnare, säger Johan.
 
Den goda ekonomin utgår ifrån att man 
köper en del el för att driva anläggningen 
och får tillbaka cirka fyra delar energi 

till en villa. Och kanske sex delar i ett 
varuhus, påpekar Johan. Att köpa el 
för uppvärmning anser en del vara 
förkastligt, men det går att kontraktera 
förnybar el, och då ger anläggningen 
100 procent fossilfritt. Annars är den 
el som levereras i Sverige, globalt sett, 
väldigt ren, 
och eftersom 
man i en 
geoenergi-
anläggning 
enbart köper 
delar av vad 
anläggningen 
levererar, 
blir klimat-
belastningen 
väldigt liten 
ändå.
 – Geotec 
engagerar 
sig väldigt 
mycket i 
energifrågan, då energiborrningen och 
bergvärmen, utgör en så stor del av 
brunnsborrarens vardag.
 
Johan säger att geoenergi, trots att 
det är väldigt ekonomiskt effektivt och 
miljövänligt, har kommit lite i skymun-
dan av andra energislag.
 – Det anses fult att använda el för 
uppvärmning. Motståndet mot geo-
energi har i mångt och mycket legat 
hos fjärrvärmebolagen, de största 

konkurrenterna till geoenergi.
 
Idag är vattenkraft störst bland de 
förnybara energislagen följt av bioen-
ergi, medan geoenergi och vindkraft 
producerar ungefär lika många terawat-
timmar och delar tredje och fjärde plats 

i Sverige. 
Den konkur-
renssituation 
som råder på 
energimark-
naden är bra, 
anser Johan 
Barth.
 – Det 
gynnar an-
vändarna och 
leder till en 
effektivisering 
av energisys-
temen. Trots 
hård konkur-
rens ser vi 

en tydlig tillväxt och ökning av större 
geoenergianläggningar, säger Johan.
 
Spännande saker är på gång i bran-
schen och just nu tittar man även på 
andra applikationer av tekniken, utöver 
kyla och värme.
 – Vi ser att man kan använda 
geoenergi till smältning av is och snö 
på asfaltsytor som parkeringar och 
vägar eller i tunnlar, samt till avisning av 
järnvägsspår. 

Det pågår forskningsprojekt som tittar 
på infrastruktur i kombination med 
geoenergi. Geotec har sedan 2013 
startat Svenskt Geoenergicentrum, 
där man bevakar forskning och statis-
tik samt genomför utbildningar. 
 – Vi ser en enorm potential för 
geoenergi och framtiden ser väldigt 
ljus ut, avslutar Johan.

Läs mer på www.geotec.se

ANNONS

”SVERIGE ÄR VÄRLDSBÄST PÅ GEOENERGI”

Johan Barth, VD för Geotech.
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PASSIVHUS – ETT AKTIVT VAL
Går du i husbyggartankar? Vill 
du bidra till en bättre miljö och 
samtidigt designa ditt drömhus? 
I så fall kan passivhus vara ett 
alternativ. 

Passivhus är namnet på byggna-
der som uppfyller standarder 
utfärdade av Passivhaus Institut 
Darmstadt och den svenska 
motsvarigheten Forum för En-
ergieffektiva Byggnader (FEBY). 
Som namnet antyder handlar det 
om byggnader som värms upp 
passivt. För att uppfylla kraven 
får passivhus inte göra av med 
mer än 15 kilowattimmar per 
kvadratmeter och år. Enligt de 
svenska normerna för passivhus 
får tillförd effekt inte överstiga 
tio watt per kvadratmeter för 
flerbostadshus och tolv watt per 
kvadratmeter för friliggande hus. 
En anpassning finns för norra 
klimatzonen där 16 watt per kva-
dratmeter tillåts. Byggnaderna 
utformas så att man minimerar 
värmeförluster och maximerar 
värmevinster. Detta görs genom 
att planera så att man maximalt  
utnyttjar solvärme, till exempel 
med stora fönster mot söder där 
soltimmarna är som flest. Man 
återvinner även värmen i venti-
lationssystemen, från de boende 
samt från elektriska apparater. 
Genom att dessutom använda 
kompakta, högkvalitativa mate-
rial med bra isolationsegenska-
per och dörrar och fönster som 
släpper ut väldigt lite luft, blir 
värmeförlusterna mycket lägre än 
i ett vanligt hus. 

Enligt Amie och Jan-Erik Schreiter, 
som är ägare till ett passivhus, 
skiljer sig huset från ett vanligt 
hus så till vida att det bygger på 
enkelhet och hög kvalitet.

– Man kan bygga unika och 
roliga hus utan att skapa köld-
bryggor. Huset har tjockare vägg-
ar, bättre isolering, och bättre 
material än ett traditionellt hus. 
För att uppfylla kraven för pas-
sivhus måste husen måste vara 
väldigt täta. Man får ett certifikat 
på hur mycket huset drar, både 
enligt svenska och tyska normer. 
All luft måste gå genom ventila-
tionssystemet och får ha väldigt 
lite läckage. Dörrar och fönster är 
specialtillverkade för denna typ 
av hus och ventilationssystemet 
är optimerat för att återvinna 
så mycket energi som möjligt. 
På så vis sänks uppvärmnings-
kostnaderna med 90 procent. Vi 
betalar 1 000 kronor om året för 
att värma upp huset, det är ju helt 
fantastiskt!, säger Amie. 

Med en så låg energiförbrukning 
borde man kunna kombinera 
besparingarna med alstring av 
grön el för att ytterligare bidra 
till en bättre miljö. Amie berättar 
att det nu byggs passivhus med 
solpaneler, vilket gör att man kan 
förbruka den el man behöver 
sälja tillbaka överskottet till elle-
verantören. 

Huset där Amie och Jan-Erik  
Schreiter bor är till utseendet  
nog inte vad många kanske tän-
ker på när de hör passivhus eller 

lågenergihus.
– När vi började titta på att 

bygga hus hade vi en förutfattad 
mening om att lågenergihus 
skulle vara lådlika konstruktioner 
med små fönster, för man har ju 
hört att fönster släpper ut mycket 
värme, säger Jan-Erik. Men på 
bomässan fanns inget bland de 
traditionella hustillverkarna som 
lockade.

– Det var mest klassiska svens-
ka villor, och vi var ute efter nå-
got annorlunda, något modernt 
och häftigt, säger Amie. 

Av en slump sprang de på en ut-
ställare som saluförde passivhus, 
de tog en broschyr, gick hem och 
läste på och på den vägen är det.

– Vi insåg att det där med 
passivhus eller miljöhus inte alls 
var som vi föreställt oss, tvärt-
om! Det var tuffa och moderna 
hus med stor möjlighet till unik 
planering och utformning, då 
husen planeras utefter placering 
på tomten. Materialen sticker 
ut och fönstren är till och med 
större än i ett vanligt hus då man 
vill försäkra sig om värme från 
solens strålar framför allt på 
södersidan. Resultatet blev ett 
ultramodernt hus med högt i tak 
och hela söderfasaden täckt med 
fönster i princip från golv till tak.

– Vi fick vårt drömhus, och 
dessutom till priset av ett vanligt 
hus, 20-24 000 per kvadratmeter 
nyckelfärdigt.

Så förutom de uppenbara miljö-
vinsterna och de låga driftskost-

naderna, finns det andra fördelar 
med ett passivhus? 

– Ja, FTX-fläkten, som är en 
del av ventilationssystemet, där 
frisk luft först filtreras och gör 
den fri från pollen och damm 
innan den når rummen. FTX:ens 
huvuduppgift är att innan den 
”gamla luften” ventileras ut ur 
huset hjälper den till att värma  
upp den friska inkommande luf-
ten. Ventilationssystemet känner 
dessutom av hur många personer 
som är i huset, så har man många 
gäster så går den automatiskt 
igång på högre effekt.

Köksfläkten är en kolfilterfläkt 
som renar och återcirkulerar 
luften. Detta är ett måste i ett 
passivhus då en traditionell  
köksfläkt som evakuerar luften 
snabbt skulle bygga upp ett 
undertryck i hela huset och där-
med inte fungera. Fördelen med 
kolfilterfläkt är ju då att ingen 
varm luft går förlorad. En annan 
fördel är att passivhus går att 
göra nästan helt underhållsfria. 
Med exempelvis cementfiber-
plattor på fasaden och fönster 
med aluminiumbeklädda karmar 
slipper man yttre målning vart 
tionde år. Dessutom gör den 
goda isoleringen i väggar, dörrar 
och fönster att det är väldigt tyst 
i huset.

– Och man känner sig själv-
klart också nöjd med att göra 
något positivt för miljön, med 
minimal insats. Det är en bra 
känsla, avslutar Jan-Erik.

Text: Anna Bjärenäs

I Sverige är vi mycket bra på att 
ta tillvara det hushållsavfall vi 
producerar. Under de senaste 40 
åren har vi gått från att återvinna 
38 procent av allt hushållsavfall till 
att i dag återvinna i stort sett allt. 
Närmare hälften av hushållsavfal-
let återvinns i form av energi. 

Sverige är det land i Europa 
med den mest effektiva förbrän-
ningen av avfall. Ur varje ton avfall 
utvinns cirka tre megawattimmar 
energi, vilket är en fördubbling 
jämfört med för 30 år sedan. 

På Alwex Transport har visionen 
om en helt fossilfri framtid länge 
drivit utvecklingen framåt. Anna 
Gilius berättar:

– Vi har hållit på med försök 
med alternativt bränsle sedan 
90-talet. För några år sedan fick 
vi ordentlig framgång med Raps-
metylester, RME100, som är 100 
procent förnybart. EU hade dock 
synpunkter på Sveriges alltför 
fördelaktiga skatter på RME100, 
vilket ledde till att regeringen val-
de att höja skatterna och därmed 
i princip tog död på RME100. 
Samtidigt sänktes råvarupriset 
på olja så att diesel blev mycket 
billigare.

Alwex jobbade i motvind när 
många förare valde att gå tillbaka 
till diesel. Turligt nog hade Alwex 
redan kommit igång med ett annat 
100 procent förnybart bränsle, 
HVO, Hydrerade Vegetabiliska 
Oljor, en finsk produkt gjord 
på slaktrester, och animaliska 
biprodukter. I februari var andelen 
förnybart uppe i 73 procent av 
tankad volym för fordonsflottan 
bestående av 300 fordon och 
maskiner. Tillgången är mindre än 
efterfrågan, vilket gör att HVO100 
är cirka 30-40 öre dyrare/liter än 
diesel. Enligt Anna är 100 procent 
förnybart dock ett mål inom 
räckhåll inom en snar framtid. 
Kunderna kräver ett aktivt miljöar-
bete och att vara en föregångare i 
branschen är Alwex drivkraft.

TRANSPORT 
MED MILJÖN 
SOM DRIVKRAFT

INTE BARA  
SOPOR I SOPOR

INSPIRATION	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM
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Fastighetsmässan samlar de mest inflytelserika fastighetsaktörerna 
från hela Norden. Här möts alla som arbetar med drift, underhåll, 
förvaltning, säkerhet och investering av fastigheter för att ta del 
av branschens senaste trender. Mässan har ett tydligt fokus på 
framtidens fastigheter där energieffektivisering, energioptimering 
och hållbara lösningar är grunden. 

Mässan fortsätter att växa, för varje år som den har arrangerats ökar den 
i både utställar- och besökarantal. Fastighetsmässan arrangeras nu 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn. 
Tillsammans skapar de norra Europas största fastighetsmässor.

Märkbar miljö
Området är det första i Sverige att certi-
� eras med både Svanen, Miljöbyggnad 
guld och passivhusstandard FEBY12. 
Genom kombinationen av märkningar 
måste alltid det tu� aste kravet uppfyllas 
och resultatet blir ett område som lig-
ger i framkant av utvecklingen.

Solceller på taken 
Med solceller och solfångare på husta-
ken i området kan solenergi tas tillvara 
utan inverkan på områdets utseende.

Spill inget vatten
Värmen i spillvattnet tas tillvara och 
återvinns innan det går vidare till re-
ningsverket.

Begåvad bevattning 
Regnvatten från taken på ett par av 
punkthusen samlas upp och används för 
bevattning av gemensam köksträdgård 
genom en teknologi lokalt framtagen 
av ett företag i Skövde.

Återvinn mera 
Miljörum och återvinningsstation med 
förutsättningar för att sortera samtliga 
fraktioner lokalt. Det kommer också att 
vara möjligt att kompostera matavfall.

Miljövänliga 
inifrån och ut
Husen i området byggs i så kallad 
passivhusteknik. Fasadmaterial är av 
miljövänlig thermowood, träfasader 
målade med slamfärger (typ falu röd-
färg) eller av beständiga material som 
kräver minimalt med underhåll som 
tegel och ski� er. Betongstommarna 
är av återvunnen ballast.  

Fokus på odling 
och social samvaro 
Den gemensamma köksträdgården blir 
områdets centrala plats såväl fysiskt och 
socialt som symboliskt. Här � nns plats 
för växthus, drivbänkar, odlingssängar 
och trädgårdskompost. 

Naturligt grönt 
Här är det inga tillrättalagda gräs mattor 
och ordnade kanter. Istället är det na-
turnära och naturtroget. Ängsmark och 
nyttoväxter som äppelträd och bärbus-
kar återkommer genom hela området. 
Sedumtak på carportar och cykelförråd 
samt gräsarmering på parkering bidrar 
ytterligare till den gröna upplevelsen.

För mer information besök vår hemsida: 
www.skovdebostader.se/aspo

Drottninggatan 2 A | tel 0500-47 74 00 | www.skovdebostader.se

Vid Aspö gård alldeles utanför Skövdes centrumkärna växer nu Aspö Eko-logi fram – ett miljöboende som är unikt i Sverige!

Frontlinjen i svenskt miljöboende

turnära och naturtroget. Ängsmark och 
nyttoväxter som äppelträd och bärbus-
kar återkommer genom hela området. 
Sedumtak på carportar och cykelförråd Sedumtak på carportar och cykelförråd 
samt gräsarmering på parkering bidrar 
ytterligare till den gröna upplevelsen.

För mer information besök vår hemsida: För mer information besök vår hemsida: För mer information besök vår hemsida: 
www.skovdebostader.se/aspowww.skovdebostader.se/aspowww.skovdebostader.se/aspo

”Det här är inte i närheten av något vi gjort tidigare! Jag är mycket stolt och vågar säga att den här satsningen är 
unik i Sverige och vi hoppas att den kan få spridning även internationellt ” 

Dan Sandén, 
vd Skövdebostäder

–  BioMetanol (träsprit) tillverkad av skogsråvara är ett idealiskt drivmedel             
    för dagens bensinbilar och framtidens elbilar som drivs med bränsleceller
–  Laddstolpar behövs inte
–  Vi kan minska Sveriges oljeberoende - teknik och råvara finns 
     och infrastrukturen, dvs bilar och mackar, finns också

 VärmlandsMetanol har ett färdigt koncept:
–  En projekterad förgasningsanläggning för bioMetanol från skogsråvara
–  Världskoncernen ThyssenKrupp Industrial Solutions bygger i Hagfors
    en biometanolfabrik med garanti för funktion och prestanda
–  Mark är förvärvad och detaljplanelagd för fabriken
–  Affärsidén är att, tillsammans med ThyssenKrupp, utifrån hagfors-
    konceptet, offerera byggnation av identiska anläggningar. Utifrån det          
    framtagna konceptet, som tagit tio år att framställa, kan genomförande-   
    tiden för kommande anläggningar kortas från tio till ca fyra år. 

 

Nära fyra miljoner personbilar i Sverige behöver biodrivmedel nu 
Vi lägger grunden för en ny basindustri i Sverige 

www.varmlandsmetanol.se  

Foto: Görel Hintze

Dagens och framtidens bränsle - noll fossila utsläpp - 
bättre motoreffekt och högre oktantal än bensin

För bra att vara sant? Nej!  Träsprit fungerar som 
bränsle både för bensinbilar och elbilar

“BioMetanol 
(träsprit) av 

skog blir 
flytande 

elektricitet 
för elbilar, 
säkert och 
effektivt”

Björn Gillberg: Björn Gillberg: 
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Svante Axelsson, Naturskyddsför-
eningens generalsekreterare se-
dan 2000, har en bakgrund som 
miljöekonom och har tidigare 
jobbat på Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) samt varit expert 
i olika statliga  utredningar. Vi 
pratar om ett av Naturskyddsför-
eningens favoritämnen och en av 
politikernas absolut hetaste fråga 
just nu: Förnybar energi.

– Det är väldigt spännande 
med energifrågan, det är i denna 
sektor som det globalt händer 
mest positiva framsteg just nu. Vi 
står inför en energirevolution, ett 
helt nytt energilandskap.

Svante berättar att utvecklingen 
har gjort att energiproduktionen 
blir mycket mer lokal i ett globalt 
perspektiv. 

– Man blir procument – 
producent och konsument. 
Solcellspriserna har sjunkit med 
80 procent, och priset fortsätter 
att sjunka. Därför hyser jag en 

puttrande optimism inför klimat-
frågan. Samhället är på väg att 
växla energi i hela världen, från 
kärnkraft och olja till förnybar 
energi. 

Svante berättar att ett tydligt 
kvitto på den historiska vänd-
ningen är att hela världens 
energiutveckling för andra året i 
rad inte längre ökar utsläppen av 
koldioxid. Det beror sannolikt på 
att det nu är billigare att produ-
cera förnybart än traditionell 
energi. Vindkraft är billigast, och 
nyss gick regeringen i Indien ut 
med nyheten att solkraft där nu 

är billigare än kolkraft. Takten 
på prissänkningen gör att den 
förnybara energin successivt tar 
över helt hållet och efter 2020 
eller 2025 förutspår Svante att 
det inte behövs subventioner till 
förnybar energi.

– När förnybar energi är både 
billigast och miljövänligast 

kommer det att innebära att vi 
går mot 100 procent förnybart. 
Det ekonomiska argumentet 
förenar människor med olika 
uppfattningar och gör det lättare 
att komma överens inom ener-
gidebatten i Sverige. Förnybar 
energi som till exempel vind och 
sol innebär en initial investering, 
sen är produktionen i praktiken 
gratis, då det inte krävs något 
bränsle. 

Svante tror att detta kommer att 
göra att elpriserna sänks ytterli-
gare på sikt.

– Vi har redan ett så lågt elpris 
att gamla kolkraftverk knappt 
är lönsamma. Ny kärnkraft vill 
ingen bygga för det blir för dyrt. 
Gamla kärnkraftverk läggs ner 
snabbare än man trodde eftersom 
det inte är lönsamt att göra nöd-
vändiga investeringar i dess gam-
la kärnkraftverk. Gamla struktu-
rer rasar med de låga elpriserna. 
Detta skyndar på utvecklingen av 
de nya energisystemen.  

Svante ser liknande tendenser i 
Europa och övriga världen.

– Tyskland har förbjudit 
kärnkraft av miljöskäl, och 
Japan är efter kärnkraftsolyckan 

i Fukushima sannolikt på väg åt 
samma håll. 

Knäckfrågan inom förnybar energi 
just nu är hur man ska kunna 
garantera el året om. Svante 
säger att Sverige har unikt bra 
förutsättningar att skapa ett 100 
procent förnybart energisystem 
eftersom vi har cirka 50 procent 
vattenkraft, vilket fungerar även 
på vintern, samt bioenergi som 
inte heller är väderberoende. 

Sveriges diversifiering gör oss 
stabilare och vindkraft, solen-
ergi, bioenergi och vattenkraft 
skapar hög tillgänglighet. Enligt 
Svante pekar mycket dessutom 
på att havet kommer att bli nästa 
stora energikälla med vind- och 
vågkraft, vilket ytterligare skulle 
kunna säkra mer väderoberoen-
de energiproduktion. 

Sverige har en anläggning ut-
anför Smögen, som är den första 
prototypen. Runt Irland och 
England är vågkraft vanligare. 
Det är lite dyrare anläggningar 
men priserna sjunker med cirka 
20 procent vid varje dubblerad 
produktion. Ny teknik är dyr i 
början men med ökad produk-

tion sjunker priserna, det gäller 
både solceller, batterier och havs-
baserad produktion. Antagligen 
kommer havsbaserade vind-
kraftverk och vågkraftverk att bli 
mycket billigare att producera på 
sikt. Dessutom är havsbaserad 
vind- och vågkraft bra för fisket, 
då det skapar naturliga skydds-
områden för fisken där trålfisket 
förhindras. På längre sikt tror 
Svante att lösningen på över-/
underskottet på förnybar energi 
över året är att vi kopplar ihop 
Europa i ett stort elnät för att 
balansera varandras värme- köld- 
och vindvariationer. Dessutom 
kan nya flexibla avtal göra att vi 
klarar energiförsörjningen bättre. 

– Vissa industrier har lovat att 
minska energianvändningen om 
det blir ont om el, till exempel en 
väldigt kall vinterdag. Dessa avtal 
finns redan i dag. De industrier 
som tecknat den typen av avtal 
har fått ett väldigt lågt elpris hela 
året som tack för sin flexibilitet. 
Det här är ett exempel på mark-
nadsinstrument som utvecklas 
nu och därför är ett 100 procent 
förnybart energisystem en realis-
tisk verklighet, avslutar Svante.

Text: Anna Bjärenäs

”Gamla strukturer rasar med de låga  
elpriserna, det skyndar på utvecklingen  
av de nya energisystemen.”

SPÄNNANDE PARADIGMSKIFTE 
I ENERGISEKTORN

1909 antogs den första naturskyddslagen. Sedan 
dess har Naturskyddsföreningen kämpat för att driva 
utvecklingen kring miljöfrågor framåt. I dag handlar 

mycket om arbetet om klimat- och energifrågan.

PROFIL	– FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Sonic Geo Drill är ensamma på 
marknaden i Sverige med sin nya 
borrmetod, sonic. Bolaget startades 
2009 som ett bi-företag till Bredareds 
Brunnsborrning, då man upptäckte 
att den nya borrmetoden lämpade 
sig även för andra applikationer än 
brunnsborrning. 

Den nya borrmetod som används för 
djupjordvärmeborrning skiljer sig från 
traditionell bergvärmeborrning genom att 
man inte borrar ner i berggrunden utan 
endast i jordlagret ovanpå berget. Fördelen 
är då att man slipper stålfodra borrhålen och 
därmed sparar kostnader. 

Djupjordvärmeborrning har en 
energiuthämtning jämförbar med den 
som fås genom bergvärme, och själva 
installationen i fastigheten är precis 
densamma. Klas Samuelsson, VD på Sonic 
Geo Drill, berättar om fördelarna för 
villakunder:
 – Borrhålen kan sättas mycket tätare, med 

endast fem meters mellanrum, vilket gör 
det möjligt även för kunder med begränsad 
markyta att dra in djupjordvärme. En annan 
fördel med tekniken är att det är enkelt att 
säkerställa kostnaden på förhand då man 
alltid lyckas borra de totala borrmetrarna 
man föresatt sig, eftersom man inte borrar 
ner i berggrunden. Ifall man sedan behöver 
borra fler hål blir kostnaden ändå i princip 
densamma, säger Klas. 

Och det finns fler vinster med den nya 
tekniken.
 – Miljöpåverkan runt omkring är mycket 
mindre än vid bergvärme, för man tar inte 
upp något material ur marken, borren 
trycker istället undan jorden åt sidorna. Detta 
betyder att man inte har några som helst 
slaggprodukter, vilket i sin tur innebär att man 
inte påverkar dagvattennätet med borrslam 
eller borrdamm. 

För villaägaren möjliggör 
djupjordvärmeborrning en ren installation i 
trädgården, knappt synlig.

ANNONS

BORRA MED MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Läs mer om oss på 
www.sonicgeodrill.com

 – Det går utmärkt att anlägga gräsmatta 
ovanpå de små locken, som kan liknas vid 
sprinklerlock. Vill man bygga en altan över 
installationen går även det bra så länge man 
inte sätter altanfundamenten i borrhålen. 
Tekniken är så pass ny att det finns väldigt 
stor potential. Som ett lika miljövänligt och 
mer ekonomiskt alternativ till bergvärme 
ligger marknaden för Sonic Geo Drills fötter.
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Svante Axelsson är 
generalsekreterare och chef 
för Naturskyddsföreningen. 
Han är utbildad agronom 
inriktad på miljöekonomi 
och jobbade tidigare som 
miljöekonom för föreningen. 
Svante har innehavt posten 
som generalsekreterare 
sedan 2000.
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Energi och energianvändning är 
en viktig fråga i Sverige, för EU 
och för världen. Inom EU finns 
tydliga mål för sänkta energi- och 
utsläppsnivåer till år 2020. Sedan 
2014 finns det därför en svensk 
lag om energikartläggning av en-
ergiutnyttjandet i större företag. 

2012 fastslog EU ett antal 
bindande åtgärder för att dess 
medlemsländer ska minska res-
pektive lands energiutnyttjande 
med 20 procent fram till 2020. Det 
är skälet till att Sverige den 5 juni 
2014 antog lagen om energikart-
läggning. Syftet med lagen är att 
kvalitetssäkra processen och att 
kartlägga utnyttjandet i Sverige. 

De som berörs av kravet på 
kartläggning är stora företag som 
sysselsätter minst 250 anställda 
och har en årsomsättning som 
överstiger 50 miljoner Euro, eller 
en balansomslutning som översti-
ger 43 miljoner Euro per år. 

– I Sverige är det cirka 1 500 
företag inom alla branscher och 
vissa kommuner/landsting som 
berörs, säger Anders Pousette, 
handläggare på Energimyndighe-
tens avdelning för energieffekti-
visering.  Genom att genomföra 
energikartläggningen kan företa-
gen få fram underlag för att fatta 
kloka energibeslut och minska 
den energimängd som används i 
verksamheten. Vilket också kan 
gynna deras kostnadsbild positivt.

KARTLÄGGNING 
FÖR ENERGIMÅL

Anders	Pousette.
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PRODUKTER FÖR 
GEOENERGIPROJEKT
MuoviTech är en branschledande leverantör av 

produkter för geoenergi, med huvudkontor, utveckling 

och tillverkning i Sverige. Våra övriga fabriker finns i 

Finland, Polen, Holland, England, USA och Norge. 

Läs mer på www.muovitech.com
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MOTVIND FÖR SVENSK VINDKRAFT
Trots tidigare stark tillväxt har in-
vesteringarna i svensk vindkraft 
mer än halverats under senaste 
året. Potentialen finns i förbätt-
rade prognosverktyg och en 
växande exportmarknad. Vad som 
saknas är en långsiktig agenda.

Svensk Vindenergi är branschorga-
nisationen för företag som arbetar 
med vindkraft och vars mål är att 
vindkraften ska nå sin fulla po-
tential i Sverige och Europa. Stora 
delar av näringslivet är medlem-
mar. Vindkraften i Sverige utgör i 
dag cirka tolv procent av ener-
giproduktionen, vilket gör den 
till tredje största energikälla näst 
efter kärnkraft och vattenkraft. 
Det satsas mycket på forskning 

kring vindkraft, och kraftverk 
blir större och effektivare. I kalla 
klimat finns risk för nedisning 
av bladen, men nya system som 
mäter risken för kallt väder har 
tagits fram. Förutom att de nya 
prognosverktygen används för att 
undvika nedisning används de 
också för att få ut högsta möjliga 
effekt. Nya, hala material där isen 
har svårt att få fäste och värme-
slingor som värmer upp bladen 
inifrån motverkar numera att 
bladen fryser vid låga tempera-
turer, vilket ytterligare förbättrar 
vindkraftverkens potential som 
framtidens energikälla.

Charlotte Unger, VD på Svensk 
Vindenergi, säger att omställ-

ningen till förnybart är en viktig 
del i arbetet att möta klimatut-
maningarna. Sverige ska enligt 
regeringens mål vara ledande på 
förnybar energi och en majoritet 
i riksdagen är för 100 procent 
förnybar energi. För att uppnå 
målet krävs att energi produceras 
från vind, sol, bioenergi och att 
energieffektivisering genomförs. 
Utbyggnadsmålen till 2020 finns 
i dag och kommer med stor san-
nolikhet att uppnås, men enligt 
Charlotte är det viktigt att kon-
kreta utbyggnadsmål för 2030 
tas fram så snabbt som möjligt. 
Charlotte menar vidare att det 
kan byggas ut minst 60 terawat-
timmar till 2030 med dagens 
utbyggnadstakt, vilket innebär att 

elexport ersätter kolkraft minskar 
det koldioxidutsläppen med 20 
miljoner ton, motsvarande åtta 
miljoner personbilar. Charlotte 
påpekar att vi redan har nytta av 
att vi exporterar så mycket till 
Europa och att Svensk Vindenergi 
jobbar för att regeringen ska ta 
fram en strategi för elexport. Om 
vi bygger upp en tillräcklig pro-
duktionskapacitet och därmed ett 
elöverskott som vi kan exportera 
till Europa kan vi säkerhetsställa 
en mjukare övergång när man 
politiskt beslutat om hur och när 
kärnkraftavvecklingen ska ske. Då 
kan vi dra ner på exporten och 
använda mer av överskottet för att 
ersätta kärnkraften i Sverige. 

Text: Anna Bjärenäs

målet till 2030 dubbleras jämfört 
med 2020 års mål. Sverige har de 
mest gynnsamma vindarna i Eu-
ropa och ett stabilt politiskt läge. 
Trots detta har investeringarna 
mer än halverats senaste året, då 
investerarna delvis tappat förtro-
endet för dagens elcertifikatsys-
tem där både elcertifikatpriser 
och elpriser faller, tvärtemot hur 
systemet var tänkt att fungera. 
Nu krävs justeringar av systemet 
och tydliga politiska mål till 2030 
för att få tillbaka investerarna till 
vindkraftsbranschen. 

Fortfarande produceras kol och olje-
energi i Europa. Sverige exporte-
rar redan el till bland annat Fin-
land, Polen och Tyskland. Om vår 

Charlotte	Unger,	VD	på	Svensk	Vindenergi.	

AKTUELLT	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Tekniken inom havsbase-
rad vindkraft har vi inte sett 
utnyttjas till sin fulla potential 
än på länge. Hexicon har tagit 
fram en patenterad lösning 
för två eller fler vindkraftstorn 
på ett flytande fundament 
förankrat i havsbotten. 
 
Henrik Baltscheffsky, VD på 
Hexicon, berättar om fördelarna 
med den nya tekniken.
  – Tack vara det flytande 
fundamentet kan vindkrafts-
plattformen placeras bortanför 
horisonten på stort djup, utom 
synhåll från land. Då de inte är 
fasta installationer kan deras 
position anpassas efter vindrikt-
ningen, vilket ger ett maximalt 
nyttjande av vinden. 

Vid Dunray utanför skottland, 
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där ett gammalt kärnkraftverk 
används som mottagare för ny 
energi, är Hexicon i full gång 
med sitt första kommersiella 
multiturbinprojekt inom havs-
baserad vindkraft. Sedan 2009 
har företaget arbetat med att 
ta fram tekniken och 2018 
kommer de att kopplas upp mot 
anläggningen. 

Demonstrationsstödet som 
skotska staten ger Hexicon och 
ett par andra bolag som ingår i 
samma utvärdering är till för att 
utvärdera tekniken. Förhopp-
ningen är att skottarna när de 
utvärderar dessa tre projekt 
kommer att välja Hexicon fram-
för den norska och den ame-
rikanska lösningen. Förutom 
Skottland finns det även andra 
länder som beslutat om statligt 

stöd för havsbaserad vindkraft 
och Hexicons mål är att gå in i 
fem länder under fem år.
 – Vår potentiella marknad 
består främst av länder som 
beslutat att lägga ner kärn-
kraften och som tagit beslut 
om att havsbaserad vindkraft 
ska ingå i deras energiportfölj. 
Bland dessa finns Taiwan, Kina, 
Japan, Frankrike och USA. 

Framtida expansionsmöjligheter 
ser Henrik bland annat i öriken 
som idag använder dieselmoto-
rer för att få el till öarna.
 – De kan med vår lösning 
börja nyttja vindkraft istället, 
eftersom den nya tekniken med 
flytande fundament kan place-
ras långt offshore och på så vis 
inte stör badturismen. Framti-
da möjligheter med Hexicons 

flytande vindkraftsplattformar 
är att man även tittar på att ha 
vågenergi integrerat i denna 
typ av fundament. På så vis får 
man väldigt konstant energiför-
sörjning och tillvaratar naturens 
element på ett än mer effektivt 
sätt, avslutar Henrik. 

Läs mer om oss på 
www.hexicon.eu

ANNONS”Tack vara det flytande fundamentet kan vindkrafts-
plattformen placeras bortanför horisonten på stort djup”
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Svensk Vindkraftförening är öppen för alla men är främst en producentförening. Bland våra 
medlemmar finns både privatpersoner, leverantörer och vindkraftsutvecklare. Vi är aktiva i 
såväl Sverige som internationellt och främjar utvecklingen av vindkraft genom förmedling 
av kunskap, främjande av teknisk utveckling. Vi arbetar också för rimliga ekonomiska och 
finansiella villkor. Vi samarbetar med myndigheter, organisationer och näringslivet.

Vi är en etablerad remissinstans med mer än 30 års erfarenhet av vindkraft. 
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www.svensk-vindkraft.org
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DE VILL GÖRA SKILLNAD 
MED GRÖNA MILJÖFONDER
Energi Sverige är en snabbväx-
are med stark miljöprofil på den 
svenska elhandelsmarknaden. 
Sedan starten har man ett nära 
samarbete med Svenska Natur-
skyddsföreningen som bland 
annat resulterat i olika miljöfon-
der där företag kan få bidrag till 
investeringar för en bättre miljö 
och för energieffektivisering. 

Energi Sverige är Sveriges tredje 
största elhandelsbolag enligt en 
ranking som gjorts av tidningen 
Ny Teknik. Bara Vattenfall och 
Eon är större, dock är Energi 
Sverige störst när det gälle att 
sälja Bra Miljöval El.

– Vi vänder oss enbart till 
B2B-kunder, säger Ulf Dahlin 
som är VD för Energi Sverige 
med huvudkontor i Malmö. På 
bara några år har vi lyckats attra-
hera över 10 000 företag inom ett 
flertal branscher, både inom den 
privata och inom den offentliga 
sektorn, som vi erbjuder behovs-
anpassade elavtal och kvalificerad 
rådgining.

Energi Sverige, som har danska 
ägare, startades så sent som 2007 
och omsätter i dag drygt sex te-
rawattimmar. Med andra ord har 
utvecklingen gått med rekordfart. 
Ända sedan starten har Energi 
Sverige haft ett nära samarbete 
med Svenska Naturskyddsfören-
ingen som bland annat miljöcer-
tifierar el.

– Intresset för exempelvis Grön 
el är stort, men vi tycker inte 
att Grön el är tillräckligt. Vi vill 
erbjuda något mer som också 
innefattar ett hållbarhetsper-
spektiv vilket Naturskyddsfören-
ingens certifiering Bra Miljöval 
gör. Märkningen Bra Miljöval 
ställer dessutom tuffare krav på 
de förnybara energikällorna, till 
exempel vindkraftverkens place-
ring och vattenkraftens påverkan 
på naturen.

Ulf Dahlin fortsätter:
– För en liten merkostnad per 

kilowattimme garanteras man 

el från förnybara energikällor 
som sol, vind, vattenkraft och 
biobränslen. Denna lilla extra av-
gift går sedan, som i vårt fall, till 
Svenska Naturskyddsföreningens 
arbete medan den stora mer-
parten går till vår gemensamma 
miljöfond, energieffektiviserings-
fond och investeringsfond. För 
närvarande omfattar fonderna 14 
miljoner kronor.

Som bidragsgivare till fonderna kan 
företagen söka finansieringshjälp 
till projekt som syftar till energi-
besparing och förnybarenergi.

– Det kan handla om att 

– Ett annat är fastighetsbola-
get Vasakronan som i ett annat 
belysningsprojekt, i detta fall 
TV4:as huvudkontor i Stock-
holm, beviljats stöd för en ännu 
relativt obeprövad teknik. Det 
beräknade resultatet var en ener-
gibesparing på 25 procent, men 
i verkligheten blev besparingen 
inte mindre än 75 procent, berät-
tar Ulf Dahlin.

Nu planerar Vasakronan att succes-
sivt införa den nya tekniken i sitt 
övriga fastighetsbestånd.

– Ytterligare ett fastighetsbolag 
har fått fondmedel för att inves-
tera i ett solcellsprojekt. Utan det 
stödet hade Investeringskostna-
derna blivit allt för höga för att 
vara ekonomiskt försvarbart.

För framtiden är Ulf Dahlin 
positiv.

– Det händer mycket spännan-
de med ny teknik som kommer 
att effektivisera energiförbruk-
ningen och minimera använd-
ning av fossila energikällor. 
Dessutom finns det ett stort 
intresse ute i näringslivet för de 
här frågorna. Miljöpåverkan står 
i dag högt upp på de flesta före-
tags dagordning. Och som sagt: 
Vi har 14 miljoner kronor i våra 
fonder som väntar på att få göra 
nytta i nya, spännande gröna 
projekt, som kan göra skillnad 
både i det lilla och i det stora.

Text: Martin Westholm

installera solceller på taket till 
en fastighet eller om att byta 
traditionella armaturer till mer 
energieffektiva. Grundtanken 
med att investera i teknik som 
ligger i framkant är att hjälpa nya 
gröna tekniker att bli lönsamma 
på lång sikt. Vi vill helt enkel 
vara med och knuffa utveckling-
en framåt i en positiv riktning, 
säger Ulf Dahlin.

 
Ett av de företag som sökt stöd 
är PostNord som beviljats medel 
för att byta ut befintlig belysning 
i sina kylrum till en ny och mer 
energieffektiv av LED-typ.

Ulf	Dahlin,	VD	för	Energi	Sverige.

MÖJLIGHETER	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Tekniken inom havsbase-
rad vindkraft har vi inte sett 
utnyttjas till sin fulla potential 
än på länge. Hexicon har tagit 
fram en patenterad lösning 
för två eller fler vindkraftstorn 
på ett flytande fundament 
förankrat i havsbotten. 
 
Henrik Baltscheffsky, VD på 
Hexicon, berättar om fördelarna 
med den nya tekniken.
  – Tack vara det flytande 
fundamentet kan vindkrafts-
plattformen placeras bortanför 
horisonten på stort djup, utom 
synhåll från land. Då de inte är 
fasta installationer kan deras 
position anpassas efter vindrikt-
ningen, vilket ger ett maximalt 
nyttjande av vinden. 

Vid Dunray utanför skottland, 
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där ett gammalt kärnkraftverk 
används som mottagare för ny 
energi, är Hexicon i full gång 
med sitt första kommersiella 
multiturbinprojekt inom havs-
baserad vindkraft. Sedan 2009 
har företaget arbetat med att 
ta fram tekniken och 2018 
kommer de att kopplas upp mot 
anläggningen. 

Demonstrationsstödet som 
skotska staten ger Hexicon och 
ett par andra bolag som ingår i 
samma utvärdering är till för att 
utvärdera tekniken. Förhopp-
ningen är att skottarna när de 
utvärderar dessa tre projekt 
kommer att välja Hexicon fram-
för den norska och den ame-
rikanska lösningen. Förutom 
Skottland finns det även andra 
länder som beslutat om statligt 

stöd för havsbaserad vindkraft 
och Hexicons mål är att gå in i 
fem länder under fem år.
 – Vår potentiella marknad 
består främst av länder som 
beslutat att lägga ner kärn-
kraften och som tagit beslut 
om att havsbaserad vindkraft 
ska ingå i deras energiportfölj. 
Bland dessa finns Taiwan, Kina, 
Japan, Frankrike och USA. 

Framtida expansionsmöjligheter 
ser Henrik bland annat i öriken 
som idag använder dieselmoto-
rer för att få el till öarna.
 – De kan med vår lösning 
börja nyttja vindkraft istället, 
eftersom den nya tekniken med 
flytande fundament kan place-
ras långt offshore och på så vis 
inte stör badturismen. Framti-
da möjligheter med Hexicons 

flytande vindkraftsplattformar 
är att man även tittar på att ha 
vågenergi integrerat i denna 
typ av fundament. På så vis får 
man väldigt konstant energiför-
sörjning och tillvaratar naturens 
element på ett än mer effektivt 
sätt, avslutar Henrik. 

Läs mer om oss på 
www.hexicon.eu

ANNONS”Tack vara det flytande fundamentet kan vindkrafts-
plattformen placeras bortanför horisonten på stort djup”
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förhållanden
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LID-3300IP Isdetektor ger många stora 
fördelar. Utrustningen är kompakt och 
enkel att installera. Det är enkelt att an-
vända och kräver ingen kalibrering, den 
är universell och passar att användas 
på alla turbinmodeller och på olika 
fabrikat, även tidiga modeller.

LID-3300IP Isdetektor 
förbättrar tillförlitlig-
heten och turbin- 
produktionen samt 
radikalt minskar 
riskerna med isbild-
ning i vintriga 
förhållanden.

•	Vindkraftverk
•	Flygplats
•	Väderstation

www.labkonet.com

Nästa stora revolution 
sker i rymden

Innehåll från SSC Läs mer på: www.sscspace.com

ANNONS. Innehåll från SSC

   DET PÅGÅR en industriell omvälvning i rymden. Rymd-
teknologi utvecklas starkt och har betydelse långt utanför 
rymdindustrin. Svenska SSC är redo att möta framtiden. 
Uppskjutning av satelliter är en del av planerna.

Rymdens betydelse ökar. Före-
tag som Google och Amazon, vilka 
tidigare aldrig utnyttjat rymden, gör 
nu stora investeringar i nya appli-
kationer, där IT, telekom och rymd-
teknologi kombineras. Syftet är att 
erbjuda nya lösningar för informa-
tionskonsumtion.

Statligt ägda SSC är ett av Sveriges 
mest intressanta företag och en vik-
tig aktör i denna framtidsinriktade 
bransch. Bolaget har nära samarbete 
med de flesta stora rymdorganisa-
tionerna i världen, såsom NASA och 
ESA.  Med stor teknisk kunskap i 
portföljen kan SSC möta framtiden.

– Vår breda kompetens, med både 
avancerad operativ rymdverksamhet 
och skickliga ingenjörer, ger oss sto-
ra fördelar liksom vårt nära samar-
bete med forskningsinstitut och uni-
versitet, säger Anna Rathsman, chef 
för teknisk utveckling på SSC.

Satellituppskjutning på 
Esrange
Små satelliter är en tydlig utveck-
lingsriktning på marknaden. De är 
billigare och effektivare och kom-
pletterar de större och alltmer av-
ancerade rymdsystemen. Det råder 
dock brist på kapacitet att skjuta upp 
denna typ av satelliter. 

– Satellituppskjutning skulle vara 
pricken över i för Esrange och Sveri-
ge när det gäller rymd. Det finns ett 
stort behov av att kunna göra den här 
typen av uppskjutningar runt om i 
världen, framför allt i Europa, så vi 
ser en möjlighet och ett ansvar för 
att kunna erbjuda det, berättar Anna 
Rathsman. 

Regeringen driver nu frågan vi-
dare med stöd i Rymdutredningen, 
som publicerades nyligen. Esrange 
ligger några mil utanför Kiruna, där 
det även finns andra rymdaktörer, till 

exempel Institutet för rymdfysik och 
Luleå Tekniska Universitet. Att kun-
na erbjuda satellituppskjutning skulle 
dra de stora aktörerna till Sverige och 
Kiruna, till gagn för landet och för den 
fortsatta utvecklingen.

SSC – Swedish Space Corporation – är en ledande global 
leverantör av avancerade rymdtjänster.

På Esrange Space Center genomförs världsunika forsk-
nings- och utvecklingsprojekt med raketer och stratosfäris-
ka ballonger. 

SSC har ett av världens största globala kommersiella 
nätverk av markstationer för kommunikation med satelliter, 
rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. 

Foto: Th
ilo K
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       Att kunna erbjuda 
satellituppskjutning 
skulle dra de stora 
aktörerna till Sverige 
och Kiruna.
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KUNDDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING 
LEDDE TILL SOLKAR FRAMGÅNG
Sveriges första medlemsägda 
solenergipark har sett dagens 
ljus. Företaget bakom satsningen, 
Kalmar Energi, berättar om hur 
paketeringen av solenergi lett 
till ett rungande gensvar från 
kunderna. 

Therese Andersen, ansvarig för 
marknadsföringen av projektet 
på Kalmar Energi berättar att 
man i juni förra året började titta 
på att uppföra ett soltak då det 
fanns intresse bland deras kunder 
att bli så kallade prosumenter. 

– Vi såg att mikroproduktions-
trenden ökade starkt och solener-
gi var hett. När Lennart och Ve-
ronika Svenzén från Nöbble Gård 
förselog att vi skulle bygga ett 
soltak på deras planerade kostall 
var bollen i rullning. Kostallet på 
det ekologiska lantbruket med 
sin stora takyta skulle visa sig 
optimal för solpaneler. 

Med en kommunikationsstrategi 
som engagerade lyckades man 
skapa mycket buzz i sociala 
medier. 

– Det var ett tydligt statement 
från Kalmar Energis sida, där 
vi visar att vi går från ord till 
handling. Kunderna blir pionjä-
rer och bidrar till en bättre miljö, 
och det finns ett värde i det, säger 
Therese. 

Den ungefärliga återbetalningstiden 
för anläggningens livscykelut-
släpp är 2,5 år om man räknar 

på tillverkning, transporter och 
uppförande. Anläggningen har 
en kapacitet på 600 000 kilowat-
timmar. Solelen räknas av från 
fakturan och saknas det el för 
den faktiska elanvändningen så 
köper andelsägaren förnybar el 
från Kalmar Energi. Värdet av 
den överskottsenergi som produ-
ceras under solintensiva perioder 
lagras i en bankfunktion som 

man kan nyttja på vintern när 
energibehovet är som störst och 
produktionen som lägst. 

Solpanelen bygger på beprövad 
solelteknik som är uppskalad till 
att täcka en takyta på cirka 4 000 
kvadratmeter. Storskaligheten 
gjorde att man kunde uppföra 
taket till hälften av kostnaden 
jämfört med om man skulle sätta 

”Det var ett 
tydligt statement 
från Kalmar 
Energis sida, 
där vi visar att vi 
går från ord till 
handling.”

på taket, men i Sverige har vi god 
marginal för de allra flesta tak, 
eftersom de byggs med hänsyn 
till stora snömängder. Vad gäller 

personsäkerhet berättar Jonas att 
brandkårens och försäkringsbo-
lagens krav måste uppfyllas och 
dessutom har solanläggningen 
en funktion som kan koppla 
ifrån solcellspanelerna så det 
blir säkert att jobba med service 
och underhåll, och vid eventuell 
räddningsinsats uppe på taket.

På bara sex veckor hade Kalmar 
Energi sålt slut på hela soltaket, 
motsvarande 6 000 andelar. 
Halva taket ägs av förening-
en Kalmarsund Sol (cirka 100 
privatpersoner) och hälften av en 
handfull lokala aktörer. Kunder 
står redan i kö till nästa soltak 
och Kalmar Energi letar som bäst 
efter lämpliga ställen för nästa 
projekt.

Text: Anna Bjärenäs

upp panelerna på sitt eget tak. 
Ett kollektivt tak gör det möjligt 
för även de som bor i lägenhet 
att ta del av solenergin. Jonas 
Wågenberg som haft hand om 
teknik, fastighetsförrättning och 
entreprenad i projektet berättar 
att solenergi är driftsäkert och 
har låga kostnader för underhåll, 
service och reparation. Bygg-
nadsmässigt får man en ökad vikt 

	Jonas	Wågenberg.	

ÖVERBLICK	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Intresset för solenergi är på 
stark frammarsch i Sverige 
och världen. Både för att 
det är ett miljövänligt och 
klimatsmart alternativ. 
Men också för att det är 
driftsäkert.

Solen lyser ju alltid, även om det 
är mulet. Därför är det många, 
både företag och privatpersoner, 
som funderar på att investera 
i solenergi för att spara både 
klimat och pengar. Fördelarna 
är uppenbara.
 – Men det gäller att satsa 
rätt, säger Urban Johansson, 
delägare och försäljningschef  på 
Co2Pro, ett av Sveriges ledande 
grossist- och distributionsföre-
tag när det handlar om solener-
gi. I sortimentet har man bland 

Satsa på sol med kvalitet!
annat produkter från LG och 
Solar Frontier, två av världens 
främsta tillverkare av solceller, 
för system som passar allt från 
större fastigheter till villor.

Båda företagen har funnits på 
marknaden länge och båda 
investerar dessutom kontinu-
erligt och kraftfullt i ny teknik 
och förbättrade produkter. Båda 
är också kända för sin höga 
kvalitet och för sin stora driftsä-
kerhet. Ändå är det lätt hänt att 
man går i fällan, att man faller 
för varumärken som erbjuder 
ett lågt pris eller en extra lång 
garantiperiod.
 – Det kan initialt verka myck-
et förmånligt. Men det man ska 
tänka på att anläggningen man 
investerar i ska hålla minst 30 

år och då finns det bara en sak 
som gäller: kvalitet!

Urban Johansson fortsätter:
 – Det finns alltid en orsak 
till varför att något har ett lägre 
pris, och det stavas så gott som 
alltid att man har snålat på 
kvaliteten genom att exempelvis 
välja sämre komponenter. En 
lång garanti behöver inte heller 
betyda någon säkerhet i det 
långa loppet, om företaget som 
tillverkat systemet efter fem, 
tio år inte längre finns kvar på 
marknaden. Därför brukar vi 
alltid råda att initialt satsa på 
kvalitet, som förvisso ofta är 
lite dyrare, för att i slutändan få 
en lösning som håller över tid. 
Och som det snabbt och enkelt 
finns komponenter att köpa om 

ANNONS

det trots allt händer något som 
gör att någon eller några delar 
behöver bytas.
 – Det är ju faktiskt inte 
förrän produkten levererar lika 
mycket energi och håller lika 
länge som utlovat som man fak-
tiskt spara pengar och miljö.

Väl värt att tänka på, eller hur?

Urban Johansson, delägare och försäljningschef  på Co2Pro.

Läs mer om oss på www.co2pro.se



SolarEdge – Optimerar din solcellsanläggning

Västerås • Stockholm • Göteborg • Helsingborg 
021 210 12 • kraftpojkarna.se

Hos oss får du
• Ett av marknadens bredaste produktsortiment
• Stort svenskt lager och logistik

• Teknisk support, konsultation och projektstöd
• Utbildning inom både installation och produkter

Skandinaviens konsultativa Solkraftgrossist

Flexibel Design – Optimerad produktion

Effektiv övervakning – Monitorering på panelnivå 

SAFE DC – Ökad säkerhet
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SVERIGE – VÄRLDSBÄST PÅ GEOENERGI
Sverige är ledande inom 
geoenergi i världen. Och än har 
vi bara sett början. Nya tekniker 
och applikationsområden tar 
form och miljön såväl som kon-
sumenterna blir vinnare.

Sverige är världsbäst på geoenergi 
med 450 000–500 000 anlägg-
ningar i landet.

– Mängden energi geoenergin 
bidrar med är 15 terawattim-
mar, vilket även renderar oss en 
femte plats i världen i mängd 
geoenergi, berättar Johan Barth, 
VD för Geotec, som är bransch-
organisationen för företag inom 
borrningsindustrin. 

Anledningen till Sveriges fram-
gång inom området är att man 
tidigt satsade på forskning inom 
ämnet i kombination med en 
bra och kvartsrik berggrund och 

entreprenörer och tillverkare 
som satsade rätt. Dessutom är 
det en enorm fördel att man kan 
utnyttja både kyla och värme, 
och att geoenergi är billigare för 
användaren än alternativen. Att 
ekonomin är oerhört viktig för 
valet av energisystem råder det 
inga tvivel om. Den goda ekono-
min utgår ifrån att man köper en 
del el för att driva anläggningen 
och får tillbaka cirka fyra delar 
energi till en villa. Det märks 
att Sverige ligger i framkant och 
att det är mycket på gång inom 
geoenergibranschen i Sverige just 
nu. Bland framtidens tekniker 
märks företaget Sonic Geo Drill, 
som är ensamma på marknaden 
i Sverige med en ny borrmetod 
som används för djupjordvär-
meborrning. Deras teknik skiljer 
sig från traditionell bergvärme-
borrning genom att man inte 

borrar ner i berggrunden utan 
endast i jordlagret ovanpå berget. 
Fördelen är då att man slipper 
stålfordra borrhålen och därmed 
sparar kostnader. Djupjordvär-

meborrning har en energiut-
hämtning jämförbar med den 
som fås genom bergvärme, och 
själva installationen i fastigheten 
är precis densamma. 

”Det handlar 
om att nyttja 
rest-/spillenergi, 
värme och/
eller kyla, på ett 
effektivt sätt.”

gilager där man lagrar överskott-
senergi i marken/berget tills den 
behövs bättre, till exempel under 
kommande vintersäsong. 

– Det handlar om att nyttja 
rest-/spillenergi, värme och/eller 
kyla, på ett effektivt sätt. Gene-
rellt får man lägre driftskostna-
der och betydligt mindre köp av 
primärenergi, då man själv kan 
återanvända eller producera vär-
me och i vissa tillämpningar el.

Lösningen gör att företag kan 
sänka behovet av köpt energi 
med upp till 90 procent. Förutom 
att miljön naturligtvis får fördel 
av detta är det alltså dessutom 
lönsamt för företag att återvinna 
energi i stället för att köpa ny. 
När ett system levererar en stor 
del gratisenergi blir både använ-
dare och miljö vinnare.

Text: Anna Bjärenäs

Att energieffektivisera behöver inte 
begränsas till att minska energi-
åtgången i produktionen, utan 
kan även innefatta att återanvän-
da överskottsenergin på bästa 
möjliga sätt. Enligt Johan Barth 
finns det ingen annan teknik 
som kan säsongslagra energi. 
Jan Thorburn, senior konsult 
på SEEC, berättar hur ett nytt 
patent på geoenergilagring som 
företaget tagit fram, möjliggör 
just säsongslagring av överskott-
senergi. 

– Företag kan nu inte bara 
energieffektivisera genom att för-
bättra produktionsprocesser eller 
optimera energianvändningen 
utan faktiskt utnyttja rest-/spille-
nergi, genom energiåtervinning. 

Geoenergilager använder tradi-
tionell borrhålsteknik, som vid 
bergvärme, för att forma ett ener-

Johan	Barth,	VD	Geotec.	

MÖJLIGHETER	–	FRAMTIDENSMILJÖ.COM

Skall ni borra efter vatten eller energi?

Välj det trygga sättet!

Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84)
E-post: kansli@avantisystem.se

Läs mer om vårt arbete och våra 
duktiga borrentreprenörer på:

www.avantisystem.se

Avanti är Sveriges äldsta 
Branschorganisation för 

borrentreprenörer.

Efterfrågan på kyla ökar, men att dist-
ribuera fjärrkyla har fram tills nu varit 
besvärligt och initialt mycket kostsamt.
 – Nu lanserar japanska Yazaki en serie 
absorptionskylaggregat för den Svenska 
marknaden med ett nytt miljösmart 
koncept för fjärrkyla som kan ersätta 
”freonbaserade” eldrivna kylaggregat. 
Det är fjärde generationens kompakta 
och serieproducerade kylaggregat färdi-
ga och provkörda från fabrik och som är 
baserade på Yazaki’s beprövade teknik 
med absorptionsvätskekylare, säger Lars 
Åhlén på Yazaki Nordic.

Aggregaten har en kyleffekt mellan 16 
och 175 kW och placeras direkt ute hos 
brukarna – kontor, lager, serverhallar 
och bostäder – och drivs med över-
skottsvärme från fjärrvärmeverken i 
stället för elektricitet, fortsätter han. 
 – Kostnaden för den här typen av 
aggregat är visserligen mellan 30 och 50 
procent högre än konventionella aggre-
gat, men då investerar man i framtidens 
teknik med miljövänliga köldmedier 
och drivenergi från överskottsvärme. 
Detta genom att man kan använda 

NY KLIMATSMART TEKNIK 
FÖR LOKAL KYLPRODUKTION

redan befintligt fjärrvärmenät för 
kylproduktion och därmed slipper där-
med investera i ett nytt för fjärrkylnät 
för distribution av kyla. 

En annan fördel är att den låga (0,05 
- 0,5 kW) energiförbrukningen samt 
att aggregaten är så gott som ljud och 
vibrationsfria.
 – Aggregaten är dessutom under-
hållsfria och omfattas inte av F-gas-
förordningen eftersom köldmediet i 
aggregaten är saltvatten (H2O/LiBr).

ANNONS

Läs mer om oss www.yazaki-nordic.se

Lars Åhlén, Yazaki Nordic.



Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fl er att jobba bättre 

tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras.

Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 2 100 medarbetare inom bygg och 

fastighet, energi, industri, infrastruktur och telekom. Vi arbetar med energieffektiva lösningar, förnybar 

energiproduktion och utveckling av hållbar infrastruktur.

Våra specialiserade ingenjörer bidrar med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi 

kallar det Energized Engineering – det fi nns hos Rejlers. rejlers.com/se



Samlingsbrunnar
Vi erbjuder er ett brett sortiment av samlingsbrunnar, fördelningsrör 
och tillbehör för geoenergi (bergvärme, jordvärme och sjövärme).
För att säkerställa att våra fördelningsrör och samlingsbrunnar ger 
optimal funktion i er geoenergianläggning har vi testat och mätt 
samtliga konfi gurationer vi erbjuder.
Testet är utfört som ett systemtest där vi har mätt det totala 
tryckfallet över brunnen vid olika fl ödeshastigheter.
Detta gör att vi vet att våra produkter fungerar optimalt i ert 
system med marknadens olika typer av kollektorer! 
Med detta säkerställs att ni får den produkt som ert 
system kräver. Det bidrar till en i slutändan välfungerande 
geoenergianläggning
Testet är utfört och dokumenterat av oberoende tredje part.
Våra produkter tillverkas av oss i Varberg.
Utöver detta har vi  ett brett sortiment av produkter för VA 
(Vatten & avlopp).
I vår välutrustade verkstad tillverkar och prefabricerar vi även 
produkter på uppdrag av våra kunder.
Med mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och tillverkning 
av produkter för geoenergi och VA så är vi säkra på att vi har både 
produkten och lösningen för er!

Välkommen att kontakta oss!

Härdgatan 28, 43232 Varberg        Telefon 0340-599110        info@fusionsweden.se        www.fusionsweden.se

Vatten

Energikapsel

Polyetenrör

Bioetanol

Skyddsrör/Returböj

Ledvikt

Energikapsel

Ledvikt

Foderrörskydd och 

Foderrörslock

Integrerad svetsvinkel 90˚ø 40 mm

TELEFON: 033 29 11 10 | FAX: 033 29 11 40 | JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM | WWW.PEMTEC.SE

Bergsäkra lösningar.
Pemtec är ett Sverigebaserat företag som utvecklar, tillverkar och säljer 
kollektorer och kompletterande utrustning för geoenergi/bergvärme samt 
polyetenledningar för vatten / avloppsvatten distribution. Våra produkter 
är miljövänliga och av hög kvalitet.

Har du frågor eller funderingar? 
Kontakta oss, vi hjälper dig gärna. 
camilla@pemtec.se alt 033-29 11 10.

Aquatätsystem för 
vatten- och energibrunnar

Energibrunnstätning 
Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. 
Används för att få stopp på artesiskt vatten 
(självtryck). Monteras innan kollektorn sänks, 
tätningen skjuts ner på kollektorslangen och 
sätts fast med t.ex. slangklämmor.

Energibrunnstätning delbar
Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. 
Används för att få stopp på artesiskt vatten 
(självtryck). Monteras innan kollektorn sänks.

Isolerrör
Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. 
Smidigare och mer formbar än många andra 
liknande produkter, som fi nns på marknaden. 
Färgen är anpassad till energimarkeringsfärgen 
RÖD.

Isolerrör för energikollektorer

Miljökollektorn förhindrar att grund-
vattnet i angränsande akviferskikt 
blandas och att saltvatten tränger in i 
angränsande vattenbrunnar


