
Vägval för Ekobyn i Röstånga  

Hotet om global uppvärmning har sedan länge varit känt men trots det ökar de globala utsläppen 

från fossila bränslen. Både på EU-nivå och i Sverige har en rad olika mål satts upp för att begränsa 

denna utveckling och främja utbyggnaden av fossilfria energislag. Samtidigt ökar privatpersoners 

medvetenhet och egna initiativ tas för att påskynda en förändring av energisystemet till att bli 

klimatmässigt mer hållbart. Dessutom finns ett växande intresse för att blir mer självförsörjande på 

energi, och då kunna bli mindre utsatt vid exempelvis elavbrott eller stigande elpriser.  

Som ett exempel på denna trend ska en ekoby byggas i Röstånga med målet att skapa hållbara 

energisystemlösningar. Ekobyn kommer bestå av ett 40-tal bostäder, med möjlig byggstart 2020. I en 

fallstudie undersöks fyra olika scenarion där lokalt anpassade lösningar ska förse ekobyns bostäder 

med el och värme. I varje scenario utreds bland annat energisystemens klimatpåverkan, kostnader 

och självförsörjandegrad. I det första scenariot produceras värmen med värmepumpar medans elen 

köps in från elnätet. I det andra scenariot tillkommer lokal elproduktion med solceller. I det tredje 

scenariot tillkommer ett batteri och i det fjärde scenariot lagras större mängder energi från 

sommaren där tillgången på sol-el är god, till vintern där behovet av uppvärmning är som störst. 

Resultatet visar att för varje scenario, dvs för varje komponent som tillkommer i systemet, blir 

bostäderna mer självförsörjande, men på bekostnad av högre kostnader och större klimatpåverkan, 

med dagens förutsättningar.  

Ekobyns bostäder strävar alltså efter att vara mer självförsörjande samtidigt som energisystemet ska 

vara ekonomiskt och klimatmässigt hållbart. Det första scenariot med värmepumpar är både det 

billigaste scenariot och scenariot med lägst klimatpåverkan, men det har ingen egen elproduktion. 

Detta energisystem bidrar inte heller med några nyttor i ett större perspektiv, det vill säga längre upp 

i elsystemet, om inte värmen styrs. Värmetillförseln kan nämligen styras ner någon timme när 

energianvändningen är som störst, utan att påverka husets komfort. Värmestyrning är ett sätt att få 

ett mer flexibelt elsystem. Behovet av flexibilitet i elsystemet beror på en ökad mängd förnybar 

energi. Både vindkraften och solkraften är nämligen väderberoende och kan därför inte förväntas ge 

effekt just den tid det behövs. En kall vinterdag när efterfrågan är som störst måste istället andra 

energislag kompensera för detta. Främst är det vattenkraften med sina stora dammar som då 

balanserar upp mellan produktionen och användningen. Men även vattenkraften har sina 

begränsningar, och med en större andel vind och solkraft krävs fler åtgärder för att kunna uppnå 

denna balans i systemet, exempelvis genom värmestyrning eller andra typer av efterfrågeflexibilitet. 

I det andra scenariot med solceller antas att solcellerna inte subventioneras mer än att energiskatten 

på den egenanvända elen inte behöver betalas. Så trots en kraftig kostnadsminskning på solceller de 

senaste åren är de inte lönsamma för ekobyn, om inte exempelvis avkastningskravet sänks eller 

elpriset går upp. Solcellerna bidrar inte heller med någon särskild klimatnytta eftersom elen som 

används i Sverige till störste del kommer från vattenkraft och kärnkraft, vilka båda har låg 

klimatpåverkan.  

Med införandet av batterier eller vätgaslager i scenario tre och fyra, uppnås en högre 

självförsörjandegrad i ekobyn, men klimatpåverkan och framförallt kostnaderna stiger kraftigt. I ett 

större perspektiv kan, trots detta, införandet av någon form av energilager motiveras. Energilager gör 

nämligen, på samma sätt som värmestyrningen, energisystemet mer flexibelt. Lagring med batterier 



eller vätgas kan på så sätt möjliggöra ett elsystem med mer förnybar energi. Dessutom kan 

energilager medföra ekonomiska besparingar på flera nivåer i energisystemet. För 

distributionsföretagen kan exempelvis nyinvesteringar undvikas och de blir inte heller lika känsliga 

mot avbrott.  

Det finns alltså inte ett energisystem som för ekobyn är både mest lönsamt ekonomiskt, som bidrar 

med lägst klimatpåverkan och som gör ekobyn mest självförsörjande. Det är inte heller samma 

system som bidrar med flest nyttor längre upp i systemet. Problem som uppstår i och med mer 

förnybar energi behöver lösas, exempelvis i form av efterfrågeflexibilitet eller lagring, för en 

omställning till ett fossilfritt elsystem. Det finns därför mycket som tyder på att vi går mot ett 

regelverk som motverkar de hinder som bromsar denna omställning. I framtiden kommer exempelvis 

elpriset troligen vara mer effektbaserat och mer flexibla system kommer att gynnas. Vill ekobyn ligga 

i framkant och vara en del av den här utvecklingen borde ett flexiblare energisystem med styrning 

eller lagring väljas framför de mer traditionella alternativen. Sammanfattningsvis så finns det för och 

nackdelar med alla fyra scenarion, och därför måste olika värden vägas mot varandra innan ekobyn 

kan välja ett energisystem till sina bostäder.  
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