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Energisystemen är inne i en revolution

Power generation capacity additions (GW) 

Källa : Bloomberg New Energy Finance 2016



Kostnader för förnybar el sjunker dramatiskt

Svenska elpriser på 

börsen (30 – 40 öre/kWh)

• Förnybar el ofta det 

billigaste alternativet 

vid nyinvestering

• Prognoser pekar på 

fortsatt prisreduktion 

men trånga sektorer 

(material m.m.) kan 

börja ”ta ut sin rätt”
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= 19 öre/kWh



Effekt #1 Elsystemet förändras i grunden

Från tidigare paradigm om ”bas-el” till ett flexibelt system som ”andas”, d.v.s 

flexibel användning

Källa: EU Kommissionen



Effekt #2 Energisystemet förändras i grunden

Källa: Energistyrelsen

I ett system som ”andas” blir 

integration mellan energislag 

allt viktigare:

Power to gas

Power to heat

Kombination av nytänk drivet av 

prisrelation och tekniska 

möjligheter (IT)



Effekt # 3 : El kan bli det ”primära bränslet” i 

framtiden

Källa: Kåberger 2018

Med mycket och billig el 

som dessutom < olja/gas  så 

kan mycket hända

Power to gas

Power to heat

Power to fuels

Power to chemicals 

För integration
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Koldioxid: avfall eller resurs ? 

Källa: Graves et al. 2012



+ = Eten

Propen

Framtida råvara för plast?

- Solenergi och koldioxid (CCU)

Källa: Palm et al. (2016)

Plasten blir dyrare (2-2,5 gg) än 

fossilbaserad

Ex från EU: 

100 kg/år@ 20kr/kg blir 2000 kr/år

”CO2-plast”: 100 kg/år @40kr/kg blir 

4000 kr/kg

MEN högre pris= mindre 

användning/mer återvinning

STEPS – Sustainable Plastics and 

Transition Pathways
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HYBRIT: Fossilfritt stål • Utvecklingsprojekt mellan SSAB, 
LKAB, Vattenfall och Lunds 
Universitet

• Tidshorisont: 2025-2035

• Tillverka fossilfritt stål med hjälp 
av vätgas ; tar bort 10% av SE 
CO2 utsläpp

• Kombineras med en förväntad 
ökad skrotåtervinning

• En del metallurgisk utveckling 
behövs men inget ”breakthrough”

• Höga utvecklingskostnader. 
MEN….beräkningar visar att

konkurrenskraftigt med masugn 
vid elpriser runt 30 - 40 öre/kWh

Källa: www.hybritdevelopment.com
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Cykla säkert !
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Plastics from electricity and CO2?
Power-to-Methanol-to-Olefins (polyetylen(PE)/polypropylen(PP))

• Fossil-based feedstock gives PE/PP at 1400-1500 EUR/ton

• En plastic bottle (35 gram bottle) costs about 10 cent of which

material is 5 cents

• El/hydrogen/CO2-to-plastics gives PE/PP at 3500 EUR/ton

• Now the bottle costs about 17 cents 

• Is that expensive?


