Energimyndighetens
Vindkraftsstrategi

Om strategin
• Första versionen av strategin arbetades fram under 2015-2016 som resultatet av
ett omfattande internt analys- och workshoparbete om Energimyndighetens
vindkraftsinsatser
• När den antogs i mars 2016 var det första gången en gemensam strategi
beslutades för Energimyndighetens samlade insatser för ett energislag
• Strategin är förankrad hos energiutvecklingsnämnden och föregicks även av en
extern förankringsprocess där ett förslag på strategin presenterades externt och
synpunkter togs emot och behandlades
• Strategin uppdateras vart annat år eller vid behov.
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Syfte och målgrupper

Syfte

Målgrupper

Internt

Externt

Strategin är i första hand ett internt verktyg. Syftet är att:
• skapa en gemensam målbild samt identifiera insatser för att
nå dessa mål
• öka helhetsperspektivet hos medarbetare, och därmed öka
effektiviteten och kundnyttan
• vara stöd och vägledning vid prioriteringar och nya insatser
inom vindkraftsområdet

Att öka förståelsen för Energimyndighetens val
och prioriteringar, exempelvis vid bedömning
av ansökningar.

Energimyndighetens anställda som i någon mån arbetar med
satsningar inom vindkraft, t.ex. projektfinansiering, men även
internt arbete och informationsinsatser

-

Att påverka övriga berörda aktörer att arbeta
mot samma mål.
Att tydliggöra Energimyndighetens mål och
ambitioner för vindkraften.

-

Alla potentiella sökande av projektmedel
Alla som tar del av resultaten av
satsningarna
Alla som berörs av vindkraftsutbyggnaden

Vision / Politiska
mål

Vision och politiska mål

Energimyndighetens Vision
Ett Hållbart Energisystem

Politiska mål
Mer information och referenser
till politiska mål i extrabild 31

”Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt,
konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa,
miljö samt klimat.”

Energi- och
klimatpolitiska mål

•
•

100 % förnybar elproduktion 2040
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser

Miljömålen

•

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Näringspolitiska mål

•

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för
fler jobb i fler och växande företag.
Öka exporten, samt öka Sveriges attraktionskraft för investeringar.

•

Vision/Scenario

Huvudscenario från Nuläge till Vision

Energimyndighetens huvudscenario för att nå ett hållbart elsystem är att det kommer att
behövas mellan 80 – 120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till år 2045*.
Energimyndigheten bedömer att vindkraft är det produktionsslag som har störst potential för ny
förnybar elproduktion i Sverige idag och att minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt för att nå
målet.
Detta är en stor utbyggnad och det utgör en avgörande utgångspunkt för strategin eftersom
många av de identifierade utmaningarna och möjligheterna härstammar från detta
huvudscenario.

*Den sista kärnkraftsreaktorn i Sverige har uppnått 60 år, vilket är den beräknade tekniska livslängden, år 2045.

Bakgrund

Energimyndighetens insatser inom Vindkraft - organisation
EMs vindstrategi

Strategigruppen – EM

Affärsutveckling och
kommersialisering
Affärsutveckling & företagande
Informationsspridning
Vindlov, Vindbrukskollen
Förnybar energi
Interna insatser & samverkan
tex inom Miljömålsrådet
Förnybar energi
SWPTC
Hållbar el
Enskilda projekt
Hållbar el

Strategiskt programråd - Extern

VindEL

Nätverket för vindbruk

Vindval

Vindteamet

Hållbar el

Bedömargrupp

Extern

IEA Wind
Hållbar el

Vindteamet

Förnybar energi

Vindteamet

Förnybar energi

Kansli

Naturvårdsverket
Styr- och referensgrupp

Extern

Pilot och demonstration
Hållbar el

Energivärlden – tema vind - Gemensam programkonferens

* Mer information om Energimyndighetens insatser på vindkraftsområdet ges i kommande bilder

Bakgrund

Energimyndighetens stöd till Vindkraft – pågående satsningar
VindEL

SWPTC

Vindval

Nätverket för vindbruk

• Energimyndighetens
samlade program för
forskning om och
utveckling av tekniker,
system, metoder och
frågeställningar
relaterade till vindkraft.
• Innefattar även
satsningar inom IEA
Wind
• Inriktat mot de i
strategin utpekade
prioriterade områdena.
• Etapp 1 löper 2017 –
2021 och omfattar totalt
133 miljoner kronor.

• Kompetenscentrum med
syfte att stödja svensk
industri med kunskap
om vindkraftens
konstruktionsfrågor
samt utbilda nya
ingenjörer i ämnet
• Etapp 2 löper 2014 –
2018.
• Finansiering: 32 Mkr
från Energimyndigheten,
akademin och
branschen vardera

• Forskningsprogram för
att öka kunskapen om
vindkraftens påverkan
på människor, natur och
miljö.
• Programmet drivs av
Energimyndigheten i
samarbete med
Naturvårdsverket.
• Etapp 4 löper 2018 –
2021 med en budget på
30 Mkr

• Sprider kunskap om
vindkraft och stöttar
regionala initiativ
• Verkar för att
utbyggnaden sker med
god lokal och regional
förankring
• Bedrivs på uppdrag av
regeringen i samverkan
med fyra regionala
noder
• Nuvarande etapp pågår
till och med 2019 och
omfattar 15 Mkr per år.

•
•

Utöver ovanstående program finansieras även vindkraftsrelaterade projekt genom andra mer generella
satsningar så som affärsutvecklingsstödet, SamspEL, och enskilda projekt.
Till detta tillkommer också enskilda egna initiativ samt insatser såsom Vindlov och Vindbrukskollen

Bakgrund

Energimyndighetens stöd till Vindkraft

Vindval

SamspEL

Forskning och
innovation med
fokus på
elsystemet

RE:Source

Vindkraft

Stöd till
affärsutveckling,
kommersialisering och
spridning av
energiteknik

Kunskapsprogram
om effekter på
människa, natur
och miljö

VindEL

Nätverket för
vindbruk

Forskning och
innovation om
vindkraft

Strategiskt
innovationsprogram
återvinning

Kunskapsspridning
och regionala
initiativ

SWPTC
MESAM

Energisystemforskning
utgående från
människan i
samhället

Affärsutveckling

Pilot och
demonstration
Stora
demonstrationsprojekt

Kompetenscentrum
vindkraftsindustrin

Enskilda
projekt

Enskilda projekt
beviljade utanför
utlysning inom
program

Bakgrund

Energimyndighetens stöd till Vindkraft - Fördelning

Stödbelopp i miljoner kronor

Energimyndighetens stöd till vindkraftsprojekt 1998-2016
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Fördelning av stöd uppdelat på prioriterade
områden enligt vindstrategin 2016-2018

Integration i
elsystemet
Svenska
förhållanden

ca 75 miljoner 2018
8 miljoner Vindval
13 miljoner Nätverket

0
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Hållbarhet

8 miljoner SWPTC
36 miljoner VindEL

ca 45 miljoner 2016
8 miljoner Vindval
13 miljoner Nätverket
24 miljoner Forskning
8 miljoner SWPTC
6 miljoner Vindforsk
10 miljoner Övrigt

Processen
Nuläge

Hur ser systemet ut idag?
Omvärlden, trender?

Vision
Hållbart Energisystem
Systemets önskade framtid

Utmaningar

Det som anses vara svårt för att gå från nuläge till önskad
framtid och de möjligheter det erbjuder

Behov av lösningar/insatser

Det som anses behövas för att lösa utmaningarna

EM:s randvillkor
Lagar, regler,
regeringsbestämmelser

EM:s strategi

EM:s prioriteringar och mål för insatser

EM:s insatser

Program, projekt, kommunikationsinsatser, utredningar,
analyser, energideklaration, mm

Resultat

Tjänst, produkt, process, kunskap
finns tillgänglig / används i stor skala i systemet

Politiska mål

Sveriges energi- och
klimatpolitiska mål

Nuläge

Vad händer i omvärlden?
Globalt
•
•

•

2016 utgjordes 24% av den globala eltillförseln av förnybart
och 16 % av dessa kom från vindkraft (dvs ca 4% av
totalen).
Trenden är en fortsatt stark utveckling i synnerhet för
landbaserad vindkraft som väntas växa med 1.7 gånger
över perioden 2015-20 vilket är i linje med IEAs scenario för
att nå 2-gradersmålet.
De största hindren är tillstånd, nätintegration och kostnad.
Viktiga satsningar nästa 10 år:
- Lokala förutsättningar
- Anpassning av elsystemen
- Miljö- och sociala effekter

•

Dessutom, 1 miljard människor har inte tillgång till el. Det
globala hållbarhetsmålet 7 har som mål att till 2030 ska alla
ha tillgång el och andelen förnybart ska öka.

Källa:

IEA Energy Technology Perspectives 2017
IEA Technology Roadmap Wind Energy 2013

Europa
•
•
•
•

EU har ett mål om att gå från 14 % till 27 % förnybart 2030.
Ambition att vara nummer 1 i världen inom förnybar energi.
Vindkraften växer stadigt och utgjorde 10 % av eltillförseln i
EU under 2016.
Europa är världsledande inom havsbaserad vindkraft med
88 % av den installerade kapaciteten globalt
Viktiga satsningar:
- Elsystem, integration och infrastruktur
- Drift och underhåll
- Industrialisering
- Havbaserad vindkraft
- Nästa generations lösningar
- Från forskning och innovation till implementering

Källa:

EU Strategic Energy Technology Plan 2017
Strategic Research and Innovation agenda Wind 2016

Nuläge

Vindkraft i Sverige - Styrkor
Integration i elsystemet

Opinion

Ekonomi

Vindkraft är en mogen teknik och
en konkurrenskraftig nyproduktion
jämfört med andra energislag.

Stabila politiska förutsättningar.
Energiöverenskommelsen: Politiskt
beslutat mål om 100 % förnybart
elsystem till 2040.
Förflyttning i fokus: från OM till HUR och i
VILKEN TAKT.
Överlag positiv inställning hos
allmänheten

Näringsliv
Vindkraften genererar jobb och bidrar till
näringslivsutvecklingen i Sverige.
Sverige har stor potential för innovationer, nya
produkter och tjänster för svenska och globala
marknader. Kallt klimat och integration i
elsystemet är tekniska spetsområden för
Sverige

Sverige har ett väl utbyggt och
fungerande elsystem
Vindkraften anses ha goda möjligheter att
erbjuda lösningar som att bidra till ett
flexibelt och robust energisystem och en
trygg energiförsörjning.

Stor resurs
Sverige har stora ytor såväl på land som till havs,
är glest befolkat och har goda vindresurser. I
dagsläget står vindkraft för den största potentialen
av ny elproduktion i Sverige enligt EM:s
bedömning, med hänsyn taget till tekniska och
ekonomiska förutsättningar, lagstiftning och
systembegränsningar.

Nuläge

Vindkraft i Sverige – Svagheter/osäkerheter

Tillståndsprocessen
Tillståndsprocessen är lång och överklagan
mycket vanlig p.g.a. motstående intressen.
Prövningen upplevs som allt svårare,
längre, dyrare, och med mycket osäkert
utfall.

Ekonomi
Osäker ekonomi p.g.a. elpris, elcert.
Den relativt snabba teknikutvecklingen leder
till sjunkande produktionskostnad och nya
etableringar konkurrerar ut äldre.
Tillgång till vindresursen

Näringsliv
Ingen turbinleverantör i Sverige Turbinleverantören är en nyckelaktör i
innovationssystemet kopplat till vindkraft.

Ökande osäkerhet kring tillgång till bra
vindlägen på grund av intressekonflikter.
Randvillkor i tillstånd begränsar teknikval.

Vindkraften utvecklas inte för svenska
förhållanden. De svenska behoven av t.ex.
vindkraftverk som klarar av kallt klimat med
nedisning har ännu inte hanterats på ett
tillfredsställande sätt av tillverkarna.

Forskning
Liten forskningsnation globalt sett
Forskningsutförarna är också relativt
utspridda på flera mindre organisationer
Svag samfinansiering från näringslivet p.g.a.
ansträng ekonomi.

Behov av ny elproduktion
Var? När? Hur? Uppstår behovet
av ny elproduktion?
Svårt att veta när kärnkraften
kommer att lägga ner.
Även framtida nya
elkonsumtionsmönster påverkar
(industri, IT, bilar).
Elsystemet
Kapacitetsbrist börjar uppstå.
Utmaning att matcha utbyggnad av
nät och produktion.
Lösningar för att hantera
systemutmaningar finns men
incitamenten att implementera
dessa saknas.

Utmaningar

Vindkraftens huvudutmaningar

Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan

Det kommer inte vara möjligt eller ekonomiskt försvarbart att placera 60 TWh vindkraft utan att påverka människor och miljö i viss mån.
Därför kommer det att vara viktigt att fortsätta jobba med att minimera påverkan på människor och miljö samt att öka kunskapen om
vindkraftens miljöeffekter, både globala och lokala. Kostnader och resurseffektivitet under helan livscykeln är centralt. Stor utbyggnad leder
till att vi måste förbereda oss på att bygga i alla delar av landet samt ute till havs. Att bygga och drifta vindkraftverken på ett resurseffektivt
sätt i kallt klimat och skog är fortfarande en utmaning. Att få ned kostnader för utbyggnad och drift i Östersjön är också en utmaning.

Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs

Det finns många andra samhällsintressen som påverkas av vindkraftsutbyggnaden och från andra perspektiv finns det många bra
etableringsplatser som inte är tillgängliga p.g.a. dessa samhällsintressen. Att utifrån ett samhällsperspektiv med helhetssyn för alla
intressen skapa samspel och lösa detta på ett optimalt sätt är en mycket stor utmaning.

Genom att arbeta för att vindkraftsutbyggnaden i så hög grad som möjligt kan göras med bästa möjliga teknik, inklusive högre tornhöjd,
samt i bästa möjliga tillgängliga vindlägen, blir produktionskostnaderna lägre och vindkraftverkens omgivningspåverkan och ytanspråk
begränsas tack vare att så få verk som möjligt behöver byggas för att nå den nödvändiga produktionen. Det begränsar även behovet av
planering och tillståndsprövning av vindkraftparker.

Utmaningar

Vindkraftens huvudutmaningar

Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar & incitament att
använda dem

Vindkraften kommer behöva bidra till stabiliteten i systemet. Även om lösningarna finns måste även incitament finnas för att
de ska implementeras. Ansvarsfördelningen och verktygen för detta är inte tydliga i dagsläget. Dessutom är stamnätet i
princip fullt i stora delar av landet och att få planeringen och utbyggnaden av stamnätet att gå i takt med vindkraftens behov
är en stor utmaning.

2040 är snart här

För att klara den stora omställningen (minst 60 TWh ny vindkraft) så kommer på sikt många nya projekt behöva realiseras.
Långa ledtider, osäkra tillståndsprocesser och säkerhet kring när behoven uppstår gör det svårt att planera. Långa
tillståndsprocesser innebär också att det redan idag planeras för en stor del av den kraft som kommer vara i drift år 2040.
Utmaningar som uppkommer i ett senare skede måste därför bemötas redan idag.

Utmaningar

Vindkraftens möjligheter

Goda förutsättningar ger en växande marknad som attraherar nya aktörer och skapar jobb

De goda förutsättningarna för vindkraft i Sverige leder till en attraktiv marknad vilket attraherar nya aktörer till marknaden. Dessa är
intresserade av billig och förnybar el och de kan bidra till att utveckla den vidare, t.ex. i form av nya affärsmodeller. Att marknaden är
attraktiv kan också bidra till etablering av annan industri med stora elbehov, t.ex. serverhallar. En växande marknad skapar nya
arbetstillfällen lokalt och nationellt.

Sverige kan bli ett föregångsland för ett resurseffektivt 100% förnybart elsystem

Vindkraften är den förnybara produktionsteknik som bedöms ha störst potential i dagsläget och Sverige har möjlighet att utgöra ett gott
exempel för andra länder vilket kan leda till att inspirera andra länder till liknande ambitioner.

Sverige kan bli ett föregångsland för integration av vindkraft i elsystem

Övergången från fossil till förnybar el förändrar elsystemen över hela världen. Sverige har en internationell styrkeposition inom
elkraftområdet. Tillsammans med de tydliga politiska ambitionerna finns det goda möjligheter för det svenska elsystemet att bli ett modellexempel på ett väl fungerade 100 % förnybart elsystem, vilket i sin tur öppnar för export av svenska innovationer och lösningar.

Sverige har bra förutsättningar för innovationer i kallt klimat

Sverige har en stark position internationellt sett inom området kallt klimat. Lösningar efterfrågas av branschen och marknaden i Sverige
och flera andra länder i världen är betydande, stor potential för innovation, nya produkter och tjänster.

Behov av lösningar/insatser

Behovsområden
Kunskapsspridning och kompetens

 Implementering av resultat
 Starka kunskapsmiljöer och
kompetensbärare
 Samverkan och kunskapsöverföring

Näringslivsutveckling
Resurseffektiv
vindkraft i
svenska
förhållanden

Vindkraftens
plats i samhället
och miljön

 Innovationer
 Lokal nytta från vindkraft
 Tillväxt

Integration i
elsystemet

 Tillstånd, planering och avvägningar
 Positiva och negativa miljöeffekter
 Vindkraftens samhällseffekter





Planering
Resurseffektiv utbyggnad
Resurseffektiv drift
Återbruk och återvinning

 Hållbar och effektiv anslutning
 Hög andel variabel elproduktion
 Vindkraften bidrar med nätnytta

Exempel på insatser

Resurseffektiv planering





Planeringsverktyg och processer som möjliggör strategisk planering med
god avvägning av olika intressen, både regional och nationellt
Kunskap och metoder för långsiktig planering och generationsskiften för
vindkraftsetableringar
Mätning och modellering av vindresursen
Kartering av nedisning

Resurseffektiv byggnation

Resurseffektiv
vindkraft i
svenska
förhållanden*





Lösningar för resurseffektiv byggnation
Lösningar för resurseffektiv logistik av vindkraft
Utveckling och substitution av material för effektivare
resursanvändning och minskad miljöpåverkan

Resurseffektiv drift









Lösningar för ökad livslängd
Optimering och styrning av vindkraftsproduktion
Lösningar för resurseffektiv drift och underhåll för vindkraft
Digitalisering av drift, underhåll och hantering av stora datamängder
Hantering av miljö och säkerhetsrisker, ex. iskast och ljud
Fungerande isdetektering och avisningssystem
Prognoser för nedisningens påverkan på elproduktionen

Återvinning och återbruk




Utveckling av effektiva återvinningsmetoder
Lösningar för återbruk
Lösningar för materialåtervinning av vindkraft

* Svenska förhållanden: kallt klimat, skog och Östersjön. Kallt klimat är ett område där Sverige har
ambitionen att vara internationellt ledande och detta område är därför prioriterat i första hand.

Exempel på insatser

Tillstånd, planering och avvägningar








Samverkan med berörda aktörer
Utveckling av beslutsstöd och bedömningsunderlag
Forskning och utveckling kring samexistens
Avvägningar mellan olika samhällsmål
Lösningar för att minska osäkerheten i tillstånds- och planeringsprocesser
Lösningar för att korta ledtider i tillståndsprocesser
Smidigare tillståndsprocesser för generationsskifte

Vindkraftens positiva och negativa miljöeffekter

Vindkraftens
plats i
samhället och
miljön







Metoder för att beräkna vindkraftens klimat- och miljönytta
Vindkraftens påverkan på biologisk mångfald
Kumulativa effekter från vindkraft och andra intressen
Vindkraftparkers samlade påverkan på människa, djur och natur, från
individ till populationsnivå
Ökad kunskap om vindkraftens resursanvändning och miljöpåverkan
under hela livscykeln

Vindkraftens samhällseffekter




Samhällsekonomisk analys av vindkraftens utbyggnad
Människors interaktion med vindkraft
Uppföljning av vindkraftsutbyggnaden i Sverige

Exempel på insatser
Hållbar och effektiv anslutning och överföring






Tillståndsprocesser och metoder för att synkronisera
utbyggnaden av elnät och vindkraften
Nya metoder för effektivare anslutning av vindkraft
Förbättrad dialog mellan nätägare och vindbranschen
Vindkraftens påverkan på elkvaliten i elnätet
Dynamisk mätning och styrning av elnäten för ökad
vindkraftsproduktion

Hög andel variabel elproduktion




Integration i
elsystemet





Ökad kunskap om effekter av vindkraftens variabilitet
Utveckling av prognoser, modeller och planeringsverktyg
Lösningar för mer utjämnad vindkraftsproduktion och hantering av
obalanser.
Lösningar för parkoptimering för bättre anpassning till elsystemet
Studier av incitament, regelverk och marknadsmodeller
Förbättrade scenarier och modeller med mycket vindkraft

Vindkraften bidrar med nätnytta






Vindkraftsetableringar som bidrar med nätnytta
Förbättrad kunskap och metoder för syntetisk svängmassa
Styrning och optimering av frekvens- och spänningsreglering
Demonstration av tekniker som bidrar med systemtjänster

Exempel på insatser
Innovationer




Verifiering av nya verktyg och tekniska lösningar
Utveckling av nya metoder, affärsmodeller och
arbetssätt
Tester i relevant testmiljö

Lokal nytta från vindkraft



Näringslivsutveckling




Tillväxt




Studier om vindkraftens ekonomiska bidrag och lokala nytta
Studier om sysselsättning, utbildnings- och
kompetensbehov
Matchningsinsatser och metoder för ökad lokal nytta
Ökad delaktighet lokalt och regionalt

Främjandeinsatser för ett ökat deltagande av svenska företag i den
globala ekonomin
Affärsutvecklingsstöd för en ökad konkurrenskraft hos näringslivet
Insatser för ökade förutsättningar för fler jobb och fler samt växande
företag

Exempel på insatser

Implementering av resultat




Främja implementering och användning av resultat i verkliga
tillämpningar inom de prioriterade områdena
Främja användningen av relevanta resultat från aktiviteterna i
myndigheternas vägledningsarbete, kommuners
översiktsplanering och vid utformningen av kontrollprogram
Främja projekt i de delar av landet där stor utbyggnad av
vindkraft planeras i syfte att öka den lokala nyttan och
förankringen i samband med vindkraftsetableringar

Starka kunskapsmiljöer och kompetensbärare


Kunskapsspridning
och kompetens





Satsningar för att bygga upp och/eller bevara starka
forskningsmiljöer inom de prioriterade områdena
Främjande av internationellt samarbete och utbyte
Främjande av tvärvetenskapliga projekt som ser på
vindkraftsutvecklingen ur flera perspektiv
Utbildning av kompetensbärare inom av målgrupperna
utpekade behovsområden

Samverkan och kunskapsöverföring





Ömsesidigt utbyte mellan högskolans FoU-miljöer och
användarna av forskningsresultat
Aktivera målgrupperna/behovsägarna i programråd, expertoch arbetsgrupper samt i genomförande av olika projekt
Ändamålsenlig dialog mellan berörda aktörer kring
utvecklingen av ny vindkraft

Nedprioriterade insatsområden
Energimyndigheten har begränsade resurser och har valt att koncentrera dessa på de behovsområden
som bedöms viktigast för att nå effektmålen om 100 % förnybar el i Sverige till 2040 samt jobb och tillväxt
i Sverige.
Energimyndigheten gör därför en samlad bedömning av potentialen att bidra till effektmålen ovan,
omfattning av stödbehovet för utveckling, och konkurrensläge från andra länder för att besluta om stöd till
behovsområdena. Det innebär att vissa FoU-områden kommer att prioriteras ned. Nedprioriterade
områden i dagsläget är:
– Flytande vindkraft
– Havsbaserad Nordsjöteknik
– Småskalig vindkraft
Nya koncept med lång förväntad tid att nå den mognad som krävs för att kunna bidra till en stor
utbyggnad i strategins tidsperspektiv, t.ex. vertikal-axlad vindkraft och flygande vindkraft kan ha
betydelse på längre sikt, men kan inte förväntas ha någon stor påverkan på effektmålet om 100 %
förnybar el till 2040. Nya koncept som visar lovande potential kan stödjas men som en mindre del av
satsningarna inom vindkraftsområdet.

Energimyndighetens effektlogikmodell

Energimyndighetens utfallsmål och ambitioner
Utfallsmål

Exempel på indikatorer*

Vindkraften har ökat sin resurseffektivitet (energi, ekonomi, material, klimat) över hela livscykeln.

Energy payback time, LCOE,
materialanvändning och CO2-avtryck över
hela livscykeln.

Vindkraftens negativa påverkan (per kWh) på miljö, människor och andra samhällsintressen har minskat

Miljö? Opinionsmätning (SOM-undersökning)

Det finns goda kunskaper om vindkraftens egenskaper, påverkan och nytta hos beställare och beslutsfattare
Antal tillståndsöverklaganden, tid för
i Sverige, så att de fattar välgrundade och väl avvägda beslut, vilket bidrar till att vindkraftsutbyggnad och
tillståndsgivning
drift sker med god avvägning mellan miljön, människor och andra samhällsintressen.
Vindkraften är en systemvänlig elproduktionsteknik som bidrar till ett robust energisystem i Sverige med hög
Antal MW vindkraftverk som kan leverera
försörjningstrygghet, dvs det går att integrera den vindkraft som krävs för att nå ett helt förnybart elsystem
systemtjänster, antal elavbrott, profilkostnad
med bibehållen funktion och tillförlitlighet.
Nya innovativa lösningar inom de prioriterade forskningsområdena har kommersialiserats av svenska
företag.

Patent, Antal utvecklade produkter som
härstammar från EM-satsningar

Vindkraftsetableringar genererar mervärde i form av arbetstillfällen och tillväxt till lokalsamhället. Den
växande vindkraftsmarknaden erbjuder möjligheter för utveckling av näringslivet i Sverige och skapar
ekonomisk tillväxt och sysselsättning hos företag inom vindkraftsområdet i Sverige.

Antal vindkraftsjobb, omsättning i branschen,
export

Sverige har en framträdande roll i forskning och innovation inom strategins prioriterade forskningsområden.
Svenska forskningsutförare är aktiva deltagare inom internationella samverkansprojekt.

Antal internationella projekt med svenskt
deltagande, antal publikationer, antal
citeringar, antal aktiva forskare

*Indikatorerna kommer att arbetas fram i samarbete med berörda aktörer

Effektlogik för Energimyndighetens vindkraftsstrategi
Aktiviteter
• VindEL

Resultat*

• Vindval

• Verktyg, lösningar,
metoder och prototyper

• SWPTC

• Kunskapsbärare

• Nätverket för vindbruk

• Genomförda projekt om
prioriterade områden

• IEA Wind
• Affärsutvecklingsprojekt
• Samverkan
• Vindlov / vindbrukskollen
/ riksintressen
• Pilot- och demonstration
• Enskilda projekt

• Presentationer
• Publikationer
• Stöd till SMF
• Samverkan bransch,
akademi och
myndigheter
• Internationell samverkan
• Tvärvetenskap och
tvärsektoriella projekt

* Utförligare beskrivning av resultaten i extrabild 32

Utfall
• Vindkraften har ökat sin resurseffektivitet …
• Vindkraftens påverkan (per kWh) på miljö,
människor och andra samhällsintressen har
minskat
• Det finns goda kunskaper om vindkraftens
egenskaper, påverkan och nytta hos beställare och
beslutsfattare i Sverige, …
• Vindkraften är en systemvänlig elproduktionsteknik
som bidrar till ett robust energisystem i Sverige…
• Nya innovativa lösningar inom de prioriterade
forskningsområdena …
• Vindkraftsetableringar genererar mervärde i form
av arbetstillfällen och tillväxt…
• Sverige har en framträdande roll i forskning och
innovation inom strategins prioriterade
forskningsområden. …

Effekter
• 100 % förnybar
elproduktion till 2040
(energiöverenskommelsen)
• De stora
miljöproblemen är lösta
till nästa generation
(miljömålen)
• Stärkt svenska
konkurrenskraft, fler
jobb och ökad export
(exportstrategin)

Exempel - Energimyndighetens roll för att nå målet om resurseffektivitet
Resultat inom behovsområdet
Resurseffektiv vindkraft

Aktiviteter

Utfallsmål

Teknisk forskning
• VindEL
• SWPTC
• Enskilda projekt
• Vindval
• Samverkan, t.ex.
inom Miljömålsrådet
om en nationell
strategi
• Nätverket för
vindbruk
• Vindlov /
vindbrukskollen /
riksintressen

• Underlag och metoder för planering: ex GIS-verktyg, bättre underlag om vindresursen
och kartering av nedisning.
• Lösningar för effektiv byggnation, drift och underhåll
• Lösningar för återbruk och återvinning, tex utveckling och substitution av material
Forskning om miljöeffekter i större skala
• Metoder och verktyg för att göra avvägningar
• Kunskapsunderlag om vindkraftens påverkan på populationsnivå och kumulativa effekter
Samverkan
• Aktiv dialog och samverkan med berörda aktörer kring en optimerad planering och
tillståndsprocess.
• Genomförda projekt med ett tvärvetenskapligt perspektiv tillsammans med berörda
aktörer inom specifika områden kopplade till intressekonflikter.
Kunskapsspridning och kompetens
• Genom kunskapsbärare, presentationer, publikationer, seminarier och möten sprida
resultat.
• Utbildade kunskapsbärare som kan tillämpa sina kunskaper för en effektivare
planering/byggnation/drift/återvinning av vindkraften

•

Vindkraften har ökat
sin resurseffektivitet
(energi, ekonomi,
material, klimat) över
hela livscykeln.

Kommunikation
Fortsatt kommunikation
enligt strategin
Initial kommunikation
om strategin
•

Informera om strategin till
medarbetare internt

•

Informera externt utpekade
målgrupper genom mejl,
hemsida och nyhetsbrev

•

I kommunikation om vind,
förstärk aspekter som
kopplar till vindstrategin

•

Prioritera kommunikationsinsatser enligt strategin

•

En kommunikationsplan är
fastställd där fortsatta
kommunikationsinsatser
och uppföljningar är
beskrivna

Kontakt
Linus Palmblad, 016-544 23 37

linus.palmblad@energimyndigheten.se

Kristina Eriksson, 016-542 06 41

kristina.eriksson@energimyndigheten.se

Extrabilder

Politiska mål
Energi och klimatpolitiska mål
•

18 TWh nya elcertifikat till 2030

•

100 % förnybar elproduktion 2040

•

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser

•

I ett globalt perspektiv är även målet att de Svenska insatserna ska bidra
till Parisöverenskommelsen om att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader.

Energiforskningens mål
•

Det övergripande målet för forskning och innovation på energiområdet
ska vara att bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål,
den långsiktiga energi- och klimatpolitiken och energirelaterade
miljöpolitiska mål. Fokus på insatserna inom energiforskningen är
områden som har förutsättningar för tillväxt och för export.

Forskningspolitiska mål
•

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ
forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling
och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de
samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Miljömålen
•
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16
miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig
försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen
övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god
kvalitet; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande
våtmarker; Levande skogar; Ett rikt odlingslandskap; Storslagen
fjällmiljö; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv
Näringspolitiska mål och exportstrategin
•
Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften
(svenska ekonomins produktivitet i jämförelse med andra länders
ekonomier) och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande
företag.
•
Exportstrategins mål:
•
Öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
•
Öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och
turister
•
Öka andelen exporterande företag
•
Öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin
•
De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå de
globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030

Effektlogik - Resultat

Verktyg/lösningar/metoder/prototyper
Utveckling av nya verktyg, tekniska lösningar, arbetssätt, metoder, planer,
etc., samt test av desamma i relevant testmiljö
Kunskapsbärare
Utbildade personer från genomförda projekt i form av doktorander, seniora
forskare och projektutförare i näringsliv och offentlig sektor
Kunskapsunderlag/Publikationer/rapporter
Framtagna kunskapsunderlag både i form av vetenskapliga publikationer,
populärvetenskapliga rapporter, utredningar, analyser och rapporter.
Presentationer
Kommunikationsaktiviteter med syfte att sprida framtagna kunskapsunderlag
till målgrupperna.
Stöd till små och medelstora företag
Stöd till innovations- och forskningsdrivna företag.

Samverkan bransch/akademi/myndigheter
Samverkan mellan forskningsutförare och behovsägare inom näringslivet
och eller offentlig sektor i syfte att säkerställa ett behovsdrivet perspektiv.
Internationell samverkan
Samverkan i internationella fora för att både bidra med och hämta hem
kunskap.
Tvärvetenskap och tvärsektoriellt
Samverkan med forskare från olika discipliner för att skapa bredare
förståelse. Attrahera aktörer från etablerade branscher med kompletterande
kompetens till utvecklingsområdet vindkraft.
Nätverk och dialoger
Etablerade nätverk för erfarenhetsutbyte och samtal mellan olika aktörer
inom vindkraftsområdet.

