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09.00 Hej och välkomna (kaffe) - Marie Green, Lst

Presentation av behovsanalys – Agneta Green,Lst

Återkoppling från Seminarium 1 och 

presentation/kunskapshöjning fysisk 

planering/hur gör andra – Fabian & Mats, Tyréns

10.15 Fika

GEAB presenterar nuläge och baskunskap 

gällande el och fjärrvärme – Sara Johansson

Goda exempel: 

Austerland energi – Wolfgang Brunner

Återkoppling från GEAB och Tyréns och 

deltagarna på Austerland Energis projekt

11.45  Lunch

12.30 Workshop: Hur löser vi framtidens 

energisystem på ett hållbart och robust 

sätt enligt nationella mål/Vårt Gotland 

2040 (RUS)? 

Övning 1: Mål, strategier och lösningar

Gruppvis presentation

Övning 2: Styrmedelsanalys

Övning 3: Genomförande- och aktörsanalys 

(inkl. fika)

Gruppvis presentation

15.20 Avrundning 

15.30 Slut
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DAGENS PROGRAM
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VILKA ÄR HÄR?



ÅTERKOPPLING SEM 1 & ANDRA EXEMPEL

PRODUKTION, DISTRIBUTION & LAGRING AV ENERGI
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ENERGIN I RUMMET

• Energy efficient buildings

• Increase share of

renewables

• Increase share of public 

transport

• …..

• Energy efficient buildings

• Increase share of renewables

• Increase share of public transport

• ……

1) Do this

2) Do that

3) And that

Fysisk planering med 

energi- & klimatperspektiv

Energiplanering med 

rumsligt perspektiv

ENERGI-

TÖP

Illustration:

PeGe Hillinge
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• Kartlägga nuläget – energianvändning, energiförsörjning

• Kartlägga och analysera lokala energipotentialer

• Rumslig behovs- och flödesanalys (kretsloppsmodell)

KARTLÄGGNING & ANALYS

Kretsloppsmodell 2.0, Ranhagen & Frostell, 2014, KTH



KNIVSTA: 

RUMSLIG ENERGI- & KLIMATSTRATEGI
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• Tredubbling av bostadsutbudet 

2018-2057

• Klimatneutral bebyggelse och 

transporter (utv området)

• Rumslig energi- & klimatstrategi 

för att utveckla idéer kring 

energisystem & kretslopps-

samhälle

TYRÉNS: MATS JOHAN LUNDSTRÖM & ULF RANHAGEN



IDÉER OCH EXEMPEL

STÖD TILL ÖVNINGAR SEMINARIUM 2
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TEMA 1: SOLENERGI
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WS1 OM SOLENERGI

SOLCELLER PÅ TAK

På alla tak!

Utnyttja hela taken!

ÖVERSKOTT ”EGEN” SOLEL

Behöver kombineras med lagring.

System för att distribuera överskott 

mellan fastigheter. 

Småmaskigt nät av solelsproducenter?

Lagstifting motverkar försäljning.

SOLCELLER 

Fastighetsägda 

solceller – ej enskilda 

satsningar. 

SOLEL & DP

Kan man ställa 

krav på solceller i 

detaljplan?
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Kalifornien: Solcellskrav för ny bostadshus lägre än 3 vån (2020)

Frankrike: Solcellskrav för nya kommersiella byggnader

Sverige: MP-förslag om krav på solceller på nybyggda bostadshus (2019)

Den fysiska planeringen kan påverka förutsättningarna för att tillvarata solens 

energi.

SOLCELLER & BYGGLAGSTIFTNINGEN
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Passiv solenergi

• Solvärme (solinstrålning genom fönster + lagring i material) 

• Dagsljus

Aktiv solenergi

• Solfångare vägg/tak/mark: värme & tappvarmvatten

• Solceller vägg/tak/mark: el

Hybrid: el & värme = högre verkningsgrad (Högskolan Gävle) 

PASSIV & AKTIV SOLENERGI
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• Integrerad del av byggnadsmaterial och 

arkitektur

• Känsliga områden (kulturmiljö)

• Transparenta solceller på/i fönsterglas

• Bygglovkrav vs bygglovbefrielse (följa 

byggnadens form, påverkan yttre 

utseende m m)

• DP-bestämmelser kan påverka, t ex 

takmaterial & kulör (Uppsala, 2018)

SOLENERGI PÅ TAK & VÄGG

Solarstone/Sveasolar

Lindab

S:t Erik

Soltech fasade

White
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Tre steg: 

1. Skuggning - översiktlig skuggningsanalys 

2. Orientering - optimera huvudorienteringar 

3. Läge - optimera placering och höjd för 

byggnader och vegetation

• Arbetssätt i detaljplaneskedet, nya områden 

och förtätning

• Erfarenheter från pilotprojekt i Sege Park i 

Malmö och Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. 

SOL-METODEN: 3 STEG

Skuggningsanalys

Soloptimering - huvudorienteringar

Läge: byggnaders placering 

& höjd, zoner
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Öppet kommunalt GIS-

skikt som visar 

potential för solenergi 

på tak.

SOLKARTAN

Bild från https://energiradgivningen.se/solkartan

https://energiradgivningen.se/solkartan
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UTFORMNING BYGGNADER & KVARTER

www.solarplanning.org (LTH)

http://www.solarplanning.org/
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• 50 000 solpaneler längs E20, 45 ha

• Sveriges största solcellspark (?)

• HSB Södermanland & EnergiEngagemang

Sverige 

• HSB: erbjuda alla sina brf i Sörmland att köpa 

andelar i parken

• 20 megawatt* / 18 GWh elproduktion            

(= elanvändning för 7 500 lägenheter)

• HSB:s mål: klimatpåverkan -75 % mellan 2008 

och 2023 & nära noll klimatpåverkan 2030. 

SOLCELLSPARK, STRÄNGNÄS

* Sveriges största solcellsanläggning i Sjöbo (2019) har drygt 21 000 

solpaneler med en årlig produktionskapacitet på ca 6 gigawattimmar

Solcellsparken i Härad, utanför Strängnäs (fotomontage). 

Byggstart mars 2020, elproduktionsstart sommaren 2020.

Bild: EnergiEngagemang. 
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• Välj billig mark. I första hand mark som inte har något annat användningsområde, eller där 

det går att kombinera solceller med annan verksamhet, t ex betesmark, oanvända 

flygplatsområden eller mark i anslutning till vägar.

• Undersök förutsättningarna i elnätet.

• Bygglov behövs ej utanför detaljplanelagt område (men transformatorstation kräver BL).

• Anmälan till länsstyrelsen krävs (ev anmälan om samråd)

• Reversibel åtgärd: en solcellspark ändrar naturmiljön, men relativt enkelt återställa marken.

• Skalfördelar (ekonomi)

• Mer lönsamt vid egen användning än vid försäljning (beskattning m m)

SOLCELLSPARKER – ATT TÄNKA PÅ

Källa: Solelportalen, Energimyndigheten
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• Skörda solvärme/spillvärme under en säsong, lagra 

och använd senare säsong

• Borrhålslager: laddar borrhål med varmt/kallt vatten 

över säsong. 

• Yteffektivt (t ex under parkeringsplatser, parker).

• Beror bl a på geologiska förhållandena och bergets 

termiska egenskaper.

SÄSONGSLAGRAD SOL- & SPILLVÄRME

Illustration: 

Anna Jonson, 

ArtAnna.
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• Ombyggd bunker från 2:a 

världskriget – rooftop

café/restaurang med utsikt. 

• Förser stadsdelens 3000 hushåll med 

närvärme (22500 MWh) och solel

(3000 MWh)

• Bio-metoanol-eldad kraftvärmeenhet, 

flispanna, solvärme och solel samt

spill-värme från närliggande industry. 

• Värmen lagras över dygnet i en 2000 

kbm tank.  

• Landmärke & energisymbol

ENERGIEBUNKER, WILHELMSBURG
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Vårgårda bostäder, Backgårdsgatan

• Omfattande renovering och tillbyggnad av 

6 flerbostadshus (miljonprogram)

• Solceller på tak och batterilager för fastighetens 

förbrukning upp till två dygn.

• Vår & sommar: stor överproduktion av solel →

vätgas som används på vintern för el och värme till 

byggnaden med hjälp av bränsleceller.

• Kopplar bort från fjärrvärmenätet.

• Hushållsel från elnätet. 

• Omfattande riskanalyser (försenad tidplan, 2021)

BATTERILAGER – VÄTGAS & BRÄNSLECELLER

Foto: Vårgårda bostäder
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• Kapacitetsbrist i elnätet (kalla vinterdagar)

• Nordens största batterilager (½ fotbollsplan)

• Maxeffekt 5 MW i fyra timmar = 20 MW 

(motsvarar hela Uppsala kommuns gatubelysning 

eller ca 500 elbilar).

• Innovationsprojekt: testa olika affärsmodeller

• Snabbare än att bygga nya ledningar

• Stötta Uppsalas elnätskapacitet och hjälper 

Svenska Kraftnäts balansering av elnätet.

• Start vintern 2020/2021

BATTERILAGER, UPPSALA

Vattenfalls batterilager i Gränby, Uppsala. 

Bild: Vattenfall



TEMA 2: BIOENERGI
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WS1 OM BIOENERGI

LANTBRUK

Producerar och lagrar 

energi (biogas).

KRAFTVÄRME

Utveckla kraftvärme-

produktion med icke-

fossila bränslen.

Elda med biogas?

AVLOPPSRENINGSVERK

Potential: Biogasproduktion 

kan utvecklas i större skala. 

ALGODLING

För energi- och mat-

produktion (t ex i 

kalkbrottet i Slite).
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Bioenergi = energi som framställs ur biomassa, t ex växter och växtdelar. 

En förnybar energikälla eftersom biomassa kontinuerligt nybildas.

Hållbar produktion och konsumtion av biomassa (energi m m):

• inte orsaka avskogning eller minska kolförråden i ett landskapsperspektiv. 

• inte minska den biologiska mångfalden

• inte minska markens långsiktiga produktionsförmåga

• inte försämra kvaliteten hos mark eller vatten eller orsaka skadliga utsläpp av 

föroreningar.

HÅLLBAR BIOENERGI

Källa: Naturvårdsverket
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Bränsle från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från 

reningsverk, slaktavfall eller annat organiskt avfall 

• Gasformiga biobränslen: t ex biogas

• Flytande biobränslen: t ex etanol, metanol

• Fasta biobränslen: t ex ved, spannmål och träpellets (ej torv). 

BIOBRÄNSLEN
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MIKROALGER SOM BIOMASSA

BIC-house IBA 

Hamburg, 

Wilhelmsburg. 

Foto: Ulf 

Ranhagen

Alger som bränsle och avloppsrening

Forskning på nordiska alger, bl a på Umeå universitet

Alger → biomassa → biodiesel.

Biomassaproduktion och avloppsrening (återvinning kväve 

& fosfor) i samma process.

BIC House i Wilhelmsburg, IBA- Hamburg (2015)

• Världens första algdrivna byggnad. 

• Bioreaktorfasad: Glasfasader med mikroalger som

producerar värme och biogas
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BIOGAS

Illustration: Energigas Sverige

Avfall från avlopp, 

matrester och gödsel 

samt restprodukter 

från skog och 

industri 

→ biogas

→ biogödsel
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KRETSLOPP

Illustration: Energigas Sverige
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KRETSLOPPSMODELLEN 2.0

Källa: Ranhagen & Frostell 2014, KTH
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KRETSLOPP & AVFALLSHANTERING

Optisk sortering (Optibag). Envac.

Sopsugsystem. Källa: Envac

Källa: Filip Sandkvist

Fyrfacksystemet. Källa: Trelleborgs & Lunds kommuner



TEMA 3: VIND & VATTEN
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WS1 OM VIND & VATTEN

Vatten

Nyttja värme och 

kyla från havet 

(värmeväxling, frikyla

etc)

Vindkraft

Fler havsbaserade 

vindkraftverk.

Kalkbrottslagring

Bassänger i kalkbrott 

för lagring och 

utvinning av värme?

Lägesenergi

Vindel → pumpa vatten 

& använda lägesenergi 

för lagring & el-

produktion (t ex Slite)
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• Yteffektiv elproduktion (jmf solel)

• Störningar människor och djur

• Samla eller sprida?

• Storskaliga eller småskaliga lösningar?

• Lagra med vätgas eller batteri? 

VINDKRAFT

Källa: Region Gotland
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• Vågkraft – mogen teknik / kommersiellt gångbar?

• Vågkraft – lämpligt för Gotland?

• Vattenbaserad frikyla

• Sjö-/havsvärme (värmepump)

VATTEN: KRAFT, KYLA, VÄRME

Seabased planerade vågkraftpark utanför Lysekil som 

inte blir av. Illustration: Seabased



TEMA 4: FJÄRR-/KRAFTVÄRME
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WS1 OM FJÄRRVÄRME

Slite

Stor potential med Cementas 

spillvärme.

Produktionsstopp på vintern 

– annan produktion –

säsongslagra spillvärmen? 

Kan spillvärme lagras i stor 

”termos”?

Fossilfri fjärrvärme i Slite?

Fjärrvärme i planeringen

Fjärrvärmeutbyggnad bör 

vara med i planeringen, t ex 

utpekade fjv-områden.

Utveckla fjärrvärmen

Utveckla till kraftvärme – utan 

fossila bränslen.

Bygg ut fjärrvärmen –

lågtempererad. 

Kan man vara värmeleverantör 

till andra fastighetsägare (t ex 

solvärme)?

Fjärrvärme i planeringen

Fjärrvärmeutbyggnad bör 

vara med i planeringen, t ex 

utpekade fjv-områden.
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Värmetäthet = Exploateringsgrad x Uppvärmningsbehov

• Ett mått på intensiteten i uppvärmningsbehovet för ett visst 

område, visar värmebehovet per ytenhet (kWh/m²)

• Kan även mätas mängden levererad värme per meter 

fjärrvärmeledning.

• Påverkas av byggnaders energiprestanda och bebyggelsens 

täthet 

• Hög värmetäthet = bättre förutsättningar för fjärrvärme.

VÄRMETÄTHET

Värmetäthetskarta Ulricehamn.

Illustration: Mats Johan Lundström
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Tredje generationens (dagens) fjärrvärme: 

Höga temperaturer för hus med dålig 

energiprestanda, distributionsförluster, dyra 

investeringar, lågenergibyggande en 

utmaning.

Fjärde generationens fjärrvärme:

Lågtempererad fjärrvärme för lågenergihus, 

billigare investering, mindre 

distributionsförluster. 

Västerås och Mälarenergi tidiga pionjärer!

LÅGTEMERATUR-FJÄRRVÄRME

Illustration: Mälarenergi



Brunnshög, Lund

• Världens största 

lågtemperaturnät

• Spill-/Överskottsvärme 

från forsknings-

laboratoriet Max IV och 

senare European

Spallation Source (ESS). 
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LÅGTEMERATURFJÄRRVÄRME I LUND

Illustration: Henning Larsens Tegnestue
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Vid tomtförsäljning kräver Växjö kommun att köparen ansluter till fjärrvärme 

för uppvärmning av bostaden samt förbud mot värmepumpsinstallation (2012). 

Borrentreprenörerna anmäler till Konkurrensverket som går till domstol. 

Växjö kommun får rätt i Tingsrätten (2015).

Konkurrensverket överklagar till Marknadsdomstolen, men drar sedan tillbaka 

överklagandet (”alltför höga beviskrav”) (2016).

Slutsats

Växjö och andra fortsätter, dock saknas juridiskt prejudikat i högre instans. 

VÄXJÖ: FJÄRRVÄRMETVIST



DAGS ATT WORKSHOPPA!
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Hur löser vi framtidens energisystem på ett hållbart och 

robust sätt enligt nationella klimatmål och målen i Vårt 

Gotland 2040 (RUS)?

ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNING
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• Grupp 1 och 2: Solenergi – t ex (aktiv och passiv) solvärme samt solel

• Grupp 3: Biogas – t ex avloppsslam, restprodukter från lantbruk, alger

• Grupp 4: Fjärr-/kraftvärme – t ex biobränslen och spillvärme

• Grupp 5 och 6: Vind och vatten – t ex vindkraft, frikyla (hav/sjö), 

vattenkraft (våg)

GRUPPINDELNING
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GRUPPINDELNING 

GRUPP X

Martin Beijer

Evelina Lindgren

Per Edman

Jenny Sandberg

Anne Ståhl-Mousa

Marie Green

GRUPP X

Stina Wester

Agneta Green

Sara Lindh

Fredrik Gradelius

Anna Fagerberg

Madeleine Petersson

GRUPP X

Katarina Krusell

Anna Sorby

Gustaf Leijonhufvud

Evelina Lindgren

Simon Härenstam 

Wolfgang?

GRUPP X

Marit Stigson

Elin Sander

Frida Brunner

Anders Rahnberg

Andreas Unger

Maria Lindström

GRUPP X

Mariett Nicander

Maria Hansson

Lena Kulander

Christian Björkman

Abdulalim Alkatea

GRUPP X

Sara Johansson

Kjell Genitz

Gunnel Lindby

Annie Loven

Gerd Holmgren
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För att nå uppsatta energi- och klimatmål behöver mer 

specifika mål, strategier och lösningar för Gotland tas 

fram.

Uppdrag:

1. Formulera två övergripande mål för ert energitema, 

med tidshorisont 2040. 

2. Formulera max två strategier för respektive mål.          

Strategi = vägen/vägar för att uppnå mål.

3. Föreslå övergripande lösningar/koncept inom ert 

energitema vad gäller 

• Produktion

• Distribution

• Lagring 

ÖVNING 2A: 

MÅL, STRATEGIER & LÖSNINGAR

Förslagen kan gälla både Gotland generellt och för 

specifika områden. 
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För att strategierna ska kunna 

genomföras behöver de hanteras i olika 

planeringsdokument och -processer. 

Uppdrag: 

1. Välj ut de två viktigaste strategierna 

från övning 2A.

2. För respektive strategi, formulera 

olika delstrategier för de olika 

planeringsdokumenten/processerna i 

tabellen.

ÖVNING 2B: STYRMEDELSANALYS
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Utöver planeringsinsatserna kan 

strategierna behöva hanteras inom 

andra områden. 

Uppdrag: 

1. För respektive strategi, specificera 

vad som behöver göras inom de olika 

områdena.

2. Ange nyckelaktörer inom varje 

område för att strategierna ska kunna 

genomföras.

ÖVNING 2C: 

GENOMFÖRANDE- & AKTÖRSANALYS
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DAGS ATT RUNDA AV…



NU ÄR DET SLUT. 

HA EN BRA VECKA!
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