
Austerland Energi 2.0
Ett unikt lokalt energisystem

• Energicentrum Introduktion

• CoordiNet, GEAB och Austerland Energi

• Austerland 2.0 - kort lägesbeskrivning

• Diskussion kring partnerskap och roller

• Energimyndigheten - arbetsgrupp som skriver 
ansökan





Aggregator-funktionen

dyr kapacitetsbrist



VATTENFALL GEAB AUSTERLAND

Prosumtion



Vi vill hitta lösningar på hur 
olika typer av kunder kan bidra 
till att skapa flexibilitet på 
energimarknaden, och hur vi 
kan skapa marknadsplatser för 
detta.

Vi hoppas kunna få en levande 
marknadsplats där köpare och 
säljare av el möts, och på så sätt 
bidrar till en effektivare 
elanvändning för hela Gotland.

Yvonne Ruwaida, Vattenfall Sara Johannson, GEAB

Aggregator-funktionen





Austerland Energi 2.0
miniatyrmodell



Hugrajvs
Energinätverk mellan 
befintliga grannhus
(biobränslen/solceller)

Kyrkbyn
Sammankoppling 
mellan befintligt och 
nyproduktion 
(biobränslen/biokol/
solceller)

Skags
Solcellsanläggning till 
ekonomibyggnader på 
bevattningsdamm/  
friland, andelsägande

Smiss
Vindkraft, större 
solcellsanläggning, 
vätgaslagring

Hugrajvs
Skags

Kyrkbyn

Smiss

Digital innovation forum 
Amsterdam 2017

Distributed energy generation with its 
occasional inverse power flows, new 
storage capabilities, new digital 
prosumers with their smart meters and 
other intelligent devices, together with 
the need for operating closer to the 
design limits are radically modifying the 
conditions under which distribution 
grids operate impacting their reliability 
and efficiency.

This radical change in the way of 
generating, transporting, distributing, 
and consuming energy creates many 
challenges that affect the entire 
business model around electricity.

Francesco Gennaro | ST Microelectronics  

Eloy Ortega Gonzalez | Indra Sistemas

Austerland Energi  Ett fossilbränslefritt energisystem - robust, integrerat och smart

lokal Aggregator
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Aggregator

En aktör som samlar och hanterar flera 

mindre och flexibla laster – exempelvis 

lokal konsumtion och produktion hos 

elanvändare – i syftet att köpa och 

sälja kapacitet i en samlad volym på 

elmarknaden.



Nygarn utveckling AB 
projektägare

Lokala nätverk lägger grunden



LERA Lokalekonomisk resursanalys 
Campus Gotland / Stephen Hilton Consulting (122 hushåll) 

Hushållsel
Värme

Transporter

Mycket energi utifrån, till höga kostnader



3,9 miljoner 
kronor/år





Optimal lokal energimix

sol vind

biobränslen biokol

pyrolys

energi 
lagring

Energiomställningen skapar förutsättningar 
för en lokal ”empowermentprocess”

• solen skiner
• vinden blåser
• skogen och grödorna växer

- över hela Östergarnslandet

”I ett fossilfritt energinätverk kan 
stora delar av energibehoven tillgodoses lokalt.”

kolsänka = klimatnytta



Optimal lokal energimix

sol vind

biobränslen biokol

pyrolys

energi 
lagring

Empowerment
- power to local people

en utvecklingsprocess där människor får 
lokal egenmakt 

över personliga, socioekonomiska och 
miljörelaterade faktorer som 

berör deras vardag 
och existens 

Nya tider!

kolsänka = klimatnytta



Fossila bränslen till 
fordon

(52%)

1868 MWH

Elektricitet
(långväga)

1203 MWh

Scenario över energiomställningen 
(enkät 122 hushåll)

Dagsläge (MWh)

Biobränslen
551 MWh
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Dagsläge (MWh)

Biobränslen
551 MWh

Elektricitet
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över 3000 MWh

Biobränslen
551 MWh

stor belastning på elnätet om 
all fossil energi ska ersättas av 

fjärrproducerad el



Fossila bränslen till 
fordon

(52%)

1868 MWH

Elektricitet
(långväga)

1203 MWh

Scenario över energiomställningen 
(enkät 122 hushåll)

Dagsläge (MWh) 2030

Elektricitet
(långväga)

El till fordon
374 MWh

Biokol

Biobränslen
(uppvärmning)

Lika varmt i huset och samma körsträcka med bilen

samma 
körsträcka

Biobränslen
551 MWh

elbil endast 
1/5 av 

energimängden

För att på Gotland producera 1MWh 
elenergi/år behövs lågt räknat ca 7 m2 solceller 

22m2 solceller/hushåll/bil
= 13  solpaneler/bil



Komponenter i ett prosumenthushåll

Robust energiholon som fungerar även vid kortare avbrott i nättillförseln

Lokala 

förutsättningar

Produktion 

(solceller)
Konsumtion 

(kylskåp, tvättmaskin)

Lagring

styrningStyrning
flexibilitet



samägda solceller på
ladugårdstak

vindkraftverk / solcellspark

lokal storförbrukare/
laddstolpar för elbilspool

säsongslagring 
biobränslen / vätgas

lokala

förutsättningar

privat elbil/batteri

styrenhet

samägt batteri

Robust lokalt energinätverk

egna 
solceller



Hugrajvs

• Grannsamverkan 11 hushåll

• Egna och/eller gemensamma 
solceller/batterier

• Lokalt energinätverk med 
styrenheter

• Möjligheter att inbördes 
”köpa och sälja ström” 

• Robust, lokalt energinätverk 
som i ”sparlåga” klarar            
1 veckas regionalt elavbrott

Årets socken 2020

GEAB:s 
transformator



FERROAMP

smart produktion, 
lagring, laddning 
och styrning 



Kyrkbyn
• Nybyggnation och integrering av 

skolhus, kyrka och prästgård

• Uppvärmning med gemensam 
biobränsle/biokolpanna, 
försäljning av biokol

• Kulvertsystem för hetvatten, stor 
ackumulatortank för energilagring

• Solceller och smart lokalt 
energinätverk, elbilspool

• Robust system som i ”sparlåga” 
klarar 1 veckas regionalt elavbrott



Biobränslepanna:    värme

Bioelpanna:    värme  +  el

Biokolpanna:    värme  +  biokol



solel

biovärme + bioel

biovärme + biokol
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hushållsel, laddstolpar 
elbilspool
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styrning

robusthet

klimatnytta

odlingsnytta

Kyrkbyns energisystem

bio- -kol
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biobatteri = flisförråd

elbatteri / elbil / acktank

biokol = koldoixidsänka

olika hushåll

T
I
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Utlysning Energimyndigheten 
2020-02-19 23:59

Var med och bidra till att stärka biokraftens roll 
i omställningen av energisystemet

”Det kan handla om systemfrågor för 
biokraftens samspel inom energisystemet, 
dess roll i det cirkulära flödet eller möta 
utmaningar om emissionskrav.”

”Studier om småskaliga 
biokraftanläggningar med syftet att öka 
elproduktionen och/eller öka elutbytet samt 
teknikutveckling för att öka konkurrenskraften 
hos befintlig eller framtida anläggningar, men 
även för att tillgängliggöra eller öka reglerbar 
effekt. Här kan även en utmaning vara 
emissionsrelaterade frågor.”

HARGASSNER - minikraftvärmeverk

Biokol och 
trähus som 

klimatåtgärd!

Austerland Energi 2.0

En bred, holistisk ansökan 
med flera starka projektägare 

och som alla inblandade 
står bakom!

Biobränslen 
som 

energilager

Biobränslen som 
reglerbar effekt 
och robusthet

Östergarn ”dash board 
on reduced CO2

emmissions” 



Kyrkbyn

Hugrajvs

Uppbyggnad av ett klimatsäkert och robust energinätverk 

1. Hugrajvs som fungerande 
enhet

2. Inventera hur många 
likartade förutsättningar 
som finns inom 
Östergarnslandet

3. Kyrkbyn som fungerande 
enhet

4. Systemuppbyggnad, 
styrning och simulering av 
samspelet inom helheten

5. Local empowerment – socioekonomiska processer som möjliggör förverkligandet

6. forskning, kompetensutveckling, teknik, företagsidéer 

7. aggregator-funktionen



CO2

CO2

Bioel, biokol, närvärmeanläggning
• Värmesystem, energilagring
• Biokoltillverkning för klimat och jordbruk
• Utbildning, fältförsök, marknadsföring

Solceller, optimering, styrning, effektutjämning
• Smart energilagring, elbilspool, laddstolpar
• Lokalt likströmsnät, Nya regelverk
• Simuleringar

Socio-ekonomiska processer
• Strategier, processer
• Utbildning, information
• Empowerment

Forskning, Robusthet 
kompetensutveckling, 
teknik, företagsidéer

B) Lämpliga arbetsgrupper? 
Saknas något?
• Viktiga delar i en ansökan?
• Delta i att skriva ansökan?

A) På vilket sätt skulle jag/min     
organisation kunna bidra / 
medverka? (några korta 
meningar)

C) Utse en skrivargrupp som 
formulerar ansökan som sedan en 
större gruppering ställer sig bakom
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Värmepanna  Biokolpanna  Bioelpanna  Närvärmeanläggning

1) Inventering av befintligt fastighetsbestånd i närområdet och energispecifikationer för 
nybyggnation

2) Ta fram förslag på komponenter i energisystemet
- Dimensionering, energieffektivisering, robusthet
- Inventera möjligheter att använda överskottsvärme under delar av året

3)  Ekonomisk analys för att identifiera brytpunkter och risker

4)  Råvaror och restprodukter (kravspecifikationer)
- Varifrån kommer flisen?
- Placering, hantering, flislager, aska
- Lokala arbetstillfällen

5)  Hållbarhetsanalys, koldioxidbalans, långsiktiga perspektiv



Biokol för klimat och jordbruk

1) Ta fram en biokolsubstrat-prototyp (lämplig blandning av biokol, organisk kväve och 
effektiva mikrober, samt en förpackning)

2) Marknadsanalys (inklusive riskanalys) och försäljningstest på   Gotland inom 
jordbrukssektorn, trägårdssektorn och biogassektorn (inklusive marknadsföring, 
rådgivning till användarna och monitorering av skörderesultaten)

3) Vidareutveckling av det redan existerande CO2-certifikatsystem ”HimlaJord” (utvecklat av 
Sebastian och Anne Meyer) för Gotlands förhållanden (justering till biokolmarknaden, 
marknadsföring) 

4) Validera nyttan av biokolanvändning i en kommersiell biogasanläggning (ökning av 
biogasproduktion, minskning av elbehovet för omröraren, värdeökning biogasgödsel) 

5)   Hållbarhetsanalyse gällande biomassabehovet för projektet Austerland 2.0

Vi vill gärna avsätta en del av Wailas budget för rådgivning till de övriga arbetspaketen (bland annat till projekteringen av
biokolanläggningen och solelanläggningen samt biokoltestet i en biogasanläggning.





Kyrkbyn – en unik energianläggning
• Fossilfri, robust, klimatpositiv 
• Bygger på lokala resurser
• Gynnar bygd och näringsliv

Elbilspool, laddstolpar 
Lokalt bioenergiföretag
Effektutjämnare åt 
GEAB (Aggregator)

Biokolpanna, närvärmeanläggning
• Värme, Energilagring
• Biokoltillverkning

Minikraftvärmeverk
• Värme
• el

CO2

CO2

Biokol för klimat och jordbruk
• Utbildning, fältförsök, marknadsföring
• Himlajord-certifikat, Hyggligt hygge

Kyrkan   LRF

Solceller, optimering, styrning, effektutjämning
• Smart energilagring, Elbilspool
• Lokalt likströmsnät, Nya regelverk

Mellanskog



Eco HK 330 kW + Eco HK 150

60 kW värme
20 kW el

Med 4.000 driftstimmar / år

= 244.000 kWh värme 
=   80.000 kWh el 

HARGASSNER - minikraftvärmeverk

https://www.hargassner.at/andsrv/content/files/hargassner-kwk.512.pdf

https://www.hargassner.at/andsrv/content/files/hargassner-kwk.512.pdf


570 kg biokol/dygn i 200 dygn = 114 ton biokol/år

Pris: 2.000 kr/ton biokol = 228 000 kr + värdet av jordförbättring
Pris: 20 kr/kg = 20.000 kr/ton = 2.28 miljoner kr

Biomacon modell XL

KWB modell Powerfire

79:90

Ekonomisk kalkyl 

Investering
Avskrivning
Bränsle

Energivärde
Produktvärde

Klimatklivet
Energimyndigheten
Koldioxid bonus



Klimatnytta
kolsänka
pyrolys
biokol
näringsberikning

empowerment
lokal egenmakt

robust/resilient

lokalt  och globalt
lobalt/glokalt

glokala processer 
förutsätter lokal 
förankring och 
egenmakt

Regionen, 
Länsstyrelsen
Campus Gotland 
stärker det glokala 
kittet

nyckelpersoner med 
lokal förankring
aktivt föreningsliv
lokal utvecklingsvilja

Holon
Energiholon
Prosument
Prosumentenhet
Aggregator



Austerland EnergiNegativa utvecklingstrender

• vikande sysselsättning

• avfolkning, stagnerande ekonomi

• utarmning av samhällsfunktioner

• vattenbrist

Globala hållbarhetsmål

• Samordnade internationella insatser 
• FN:s 17 hållbarhetsmål

• Paris-avtalet om klimatet

Positiva motkrafter

• Nygarn Utveckling AB

• Östergarn – Gammelgarn Fiber

• Avsaltningsanläggning

• Nyhagen vatten och avlopp AB

• Aktivt föreningsliv

Nationella klimatmål

• Inga nettoutsläpp av CO2 2045

• Utsläppen från inrikes transporter

minskar med 70% till år 2030 jämfört 

med år 2010

• Elproduktionen 100% förnybar 2040

Lokal manifestation av 
Paris-avtalet

lokala utmaningar globala utmaningar

Energiomställning utifrån FN:s hållbarhetsmål 2030 och Sveriges 
klimatåtaganden 

En glokal process



Smart energiomställning

Biokol till jorden och för klimatet
Värma bostaden och köra bilen fossilfritt

• Det övergripande målet – klimatnyttan  
• Det lokala målet – gynna hushåll och bygd
• Ta vara på lokala resurser
• Kostnads- och energieffektivt, robust
• Bekvämt, genomförbart 

HÅLLBAR UTVECKLING

Optimal lokal energimix

sol vind

biobränslen biokol

pyrolys

energi 
lagring

kolsänka = klimatnytta
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Austerland Energi 2.0 – biokraftens roll i ett klimatpositivt och robust energisystem
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