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• Elektricitetens roll i energisystemet

• Faktorer som påverkar de framtida elnätet

• Framtida elanvändning

• Elektrifiering av värmesektorn

• Elektrifiering av andra sektorer

• Energieffektivisering

• Lokal produktion

• Batterier, den felande länken

Agenda



EU Energy Roadmap 2050

“All scenarios show electricity will have to play a much greater role..”

Source: EU Energy Roadmap 2050



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Framtida elanvändning



Källa: IVA Vägval El



Källa: IVA Vägval El



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Elektrifiering av värmesektorn



Värmepumpar i Sverige

Inga data
Uppskattning 120.000 år



• Mer än 1.2 millioner installerade på drygt 10 år

• I huvudsak helt utan subventioner

• Total investering 60 – 80 Milliarder

• “Produktion” omkring 25 TWh eller ca; 6 % av toalt

använd energi

Svenska konsumenter redan

stora prosumenter…..



Hur bra kan

värmepumparna bli ?



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Elektrifiering av andra sektorer



VW Roadmap elfordon Q1 2014

From 140 Wh/kg to 1000 Wh/kg
Dr. Stefan Schmerbeck,
Head Future 
Technologies
Volkswagen AG



2015
190 km
24 kWh

2017
300 km 
35 kWh

2020
500 km 
60 kWh

VW Roadmap elfordon 

Oktober 2014



2015, “Dieselgate”



2016 Jan, VW presenterar ny 

plattform för EV med 101 kWh



Laddbara fordon i Sverige
Men det finns ju så få elbilar…..



Eldrift är billigast i längden
Och dessutom effektivast

Och dessutom 15 gånger effektivare



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Energieffektivisering…



Källa: DOE April 2014

Kostnad / Effektivitet LED



Bäst i klassen 40 ” TV, 
bild från 2011
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Plasma LCD LED OLED



Och om några år ser en 

TV ut så här ??



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Lokal elproduktion



Skalekonomi, större enheter

vindturbiner

Källa: NREL



Solpaneler, skalekonomi ?



Kan man förutsäga 

teknikgenombrott i tiden ?



När når man kritisk nivå i kostnad ?



Källa: IVA Vägval El



Teknikgenombrott

solpaneler ??

• I dag har solpaneler en verkningsgrad på ca: 20%

• Det finns stort antal teknologier som kan leda till att 
verkningsgraden höjs drastiskt

• Teoretiskt kan man nå över 80%

• Kostnaderna kan halveras eller mer till 2030



Faktorer som påverkar det

framtida elnätet

Batterier

Den felande länken



Batterikostnadsutveckling



Lansering “Powerwall”



• Powerwall för hushåll 350 $ / kWh

• Powerblock för elnät 250 $ / kWh

Tesla batterier



Tesla bygger världens

största batterifabrik



Tesla Powerwall / Powerblock

summering

• Teknologiskt egentligen inget nytt men:

– Ny aktör på energimarknaden

– Sätter en ny nivå på priset för batterilager

– Ny modern design

– Enormt genomslag för tanken med distribuerade
batterilager



Batteri kan kapa effekttoppar
från 2,4 kW till 0,4 kW



Något att tänka på



Teknikgenombrott batterier ?



Hur låg kan kostnaden bli ?

2 gånger 
materialpriset



Finns framtidens hus redan ?

Source : Ny Teknik



Blir DC blir ny elstandard i

byggnader ?



Sammanfattning…

• Elanvändningen ökar i det framtida energisystemet

– Mer förnybar elproduktion

– Nya områden elektrifieras

– Elanvändningen blir effektivare

• Konsumenter blir prosumenter

– Har redan skett genom värmepumparna

– Kommer att ske I ökad grad via solel

– Några spådomar

– Vind blir något billigare, tekniksprång mindre troligt

– Sol, batterier och LED blir mycket billigare, tekniksprång sannorlikt

– Batteriutvecklingen ger genombrott för elektrifiering av fordon och 

lokala batterier blir en självklarhet

– Elförsörjningen i byggnader blir DC


