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Kraftvärme - en förbisedd grundpelare i morgondagens förnybara
elsystem.
Styrbar elproduktion, fjärrvärme, men även tillgången till kritiska systemtjänster ger
kraftvärmen unika möjligheter i ett förnybart elsystem. Kraftslaget hamnar ofta i
skymundan, men spelar en nyckelroll i en hållbar framtid. Korrekt använt möjliggör
kraftvärmen även att mer sol och vind kan tas tillvara på i elsystemet.

Södra Sverige har de senaste vintrarna upplevt effektbrist. Stundtals höga priser, som trots allt
är ett tecken på att det marknadsmässiga elsystemet fungerar, har skapat stora rubriker.
Fenomenet debatteras friskt i media och under vintern 2021 försökte en konservativ politiker,
utrustad med dammsugare, använda de höjda priserna för att väcka liv i kärnkraftsfrågan.

Det svenska elsystemet har, som en del av Energiöverenskommelsen (2016), påbörjat sin resa
mot 100% förnybart. Övergången kräver nyinvesteringar i elsystemet, men med dagens
ekonomiska styrmedel gynnas vissa kraftslag på bekostnad av andra. Detta har lett till att bland
annat kärnkraft- och kraftvärmeverk tvingats stänga i förtid. Så kallad “spetsproduktion”, som
enbart behövs när elbehovet är som störst, har extra svårt att bli lönsamma. Röster höjs nu om
att utfasningen av styrbar kraftproduktion kan leda till bland annat effektbrist, och brist på så
kallade systemtjänster.

För att lyckas driva elsystemet säkert krävs mer än bara produktion och överföring av el. Trots
det är det enbart tillförd energi, som producenter får betalt för i det svenska elsystemet.
Samarbetet i elsystemet möjliggörs delvis av faktorer som reaktiv effekt, synkron svängmassa
och frekvensreserver, som ibland går under samlingsnamnet “systemtjänster”. Brist på
systemtjänster kan leda till nedreglering av kraftproduktion och flaskhalsar i elöverföringen, men
även omfattande strömavbrott. Systemtjänsterna förknippas ofta med kärnkraft, men kan även
tillhandahållas av förnybara kraftvärmeverk.

Oåtgärdat riskerar tillgången av systemtjänster i det svenska elsystemet att försvinna i samband
med att kärnkraften fasas ut. Vilka problem sådana underskott för med sig är något som
experter oroar sig för redan idag. För att måna om systemtjänsterna, och se till att dessa finns
kvar i framtiden, krävs förebyggande åtgärder redan idag. Ekonomisk ersättning för producenter
som tillhandahåller dessa blir således en win-win-lösning. Elsystemets driftsäkerhet upprätthålls,
övergången till 100% förnybar kraftproduktion blir sömlös, och samhällskritisk spetsproduktion
ges bättre förutsättningar att överleva.

Med detta arbete vill jag belysa, och sprida kunskap kring, de problem som elsystemet står inför
idag. Den prissättning av systemtjänster som presenteras är menad som ett förslag till hur
systemoperatören kan ge kraftproducenter en skälig ersättning. Enligt projektets analyser
resulterar priset i den lägsta tänkbara kostnaden för systemoperatören, som annars tvingas
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tillföra systemtjänsterna på egen hand. Det är inte orimligt att anta att delar av, (eller hela)
denna merkostnad kommer leta sig ner till elkunderna.

Avslutningsvis visar fallstudien att kraftvärmeverket i fokus hade blivit en lönsam investering.
Detta kan komma som en överraskning för många, särskilt med Öresundsverkets korta
comeback i närminnet. Med rätt incitament kan kraftverket ställa om produktionen för att gynna
lokalnätet. Den samhällsnyttan hade varit väldigt viktig för Malmö redan idag, och hade
dessutom ökat kraftverkets lönsamhet.


