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Förändringar
i sikte
Nu har samarbetet med Energimyndigheten tagit ny fart.
Samverkansprogrammen Elektra
och SolEl är i gång och Vindforsk
under igångsättande. Svenskt
VattenkraftCentrum (SVC), ett
samarbete mellan vattenkraftsföretagen, högskolorna och
Energimyndigheten, fortsätter liksom
tidigare. På tur finns dessutom nya
forskningsprogram. Ett sådant är
KLIV – Kraft och liv i vatten, som
ska ta sig an den svåra konsten att
på ett ekonomiskt sunt sätt värna
den lokala miljön i och kring våra
reglerade vattendrag. Här finns en
motsättning. Men man ska inte
heller glömma bort att vattenkraftens positiva miljöeffekt i sig är
mycket stark, och att den underlättar utbyggnaden av annan
förnybar men variabel kraft som
sol och vind.
Stödet från Energimyndigheten är
extra värdefullt nu när vinsterna
avtar hos flera av Elforsks kunder
och därmed resurserna till forskning och utveckling. Samtidigt är det nu det är
som mest värdefullt att samarbeta. Dels för att dela på kostnader men också
för att goda idéer ofta kommer vid mötet mellan människor. Därför är det
glädjande att kunna konstatera att samarbetet i Elforsks program leder till
fruktbara möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. En
styrka i samarbetet är den klokskap som dessa människor delar med sig av,
och som bryter mot andras kunskap när det gäller forskningens inriktning och
tillämpning av resultaten.
Magnus Olofsson
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Enmansutredaren Jan Nordling har lagt fram sitt förslag om hur ett Energiforsk
kan organiseras. Det vill säga hur Elforsk, Värmeforsk, Fjärrsyn och SGC,
Svenskt Gastekniskt Center, ska kunna verka gemensamt under namnet
Energiforsk. Frågan behandlas nu i berörda organisationers styrelser och
Svensk Energis vd har i uppdrag att arbeta vidare mot ett tänkbart bildande.
Vi får anledning att återkomma i frågan.

Magnus Olofsson
Elforsk AB

NOTERAT

CE-MÄRK FÖR MER
FÖRNYBART I ELNÄTEN
EU:s nya nätföreskrifter berör bland annat
reglerna för lågfrekvent EMC, elektromagnetisk
kompabilitet. Men hur ska nya regler på området bäst implementeras? Den väletablerade
CE-märkningen kan vara en väg att gå, menar
Elforsks vd Magnus Olofsson.
Med nya nätföreskrifter på EU-nivå, enligt det tredje elmarknadspaketet som trädde i kraft i början av 2011, ställs nya
krav på EMC. Mycket handlar om de ändrade förutsättningar
som uppstår när stora volymer variabel förnybar elproduktion
ska hanteras i kraftsystemet.
Med ett ökat inslag av vind- och solkraft väcks frågor om
hur till exempel våra kärnkraftverk ska klara stora variationer i
nätfrekvensen utan att kopplas ifrån. Även vindkraften och
solelen måste kunna klara variationer i spänningsnivå och
frekvens inom rimliga gränser. Därtill har det framförts förslag
om att kyl- och frysskåp automatiskt ska anpassa effektuttaget
om nätfrekvensen avviker tillräckligt mycket uppåt eller neråt.
Men hur ska ett nytt regelsystem – som måste till för att en
fortsatt god elektromagnetisk kompabilitet ska kunna
upprätthållas – se ut?
– Jag tror att en del i införandet av de nya reglerna vore att
använda sig av den redan etablerade CE-märkningen, menar
Elforsks vd Magnus Olofsson.
– För apparater har vi sedan länge det så kallade EMCdirektivet som ingår i CE-märkningssystemet. För dessa
apparater som solelsanläggningar och liknande vore det
naturligt att de nya kraven ingår i CE-märkningen.
Läs även Magnus Olofssons artikel om denna och närliggande
frågor på www.elforsk.se

Fakta: EMC
Lågfrekvent EMC, elektromagnetisk kompabilitet, är
grundläggande för ett elsystems funktion. EMC, som man
även kan kalla elektromagnetisk förenlighet, innebär att
elektrisk utrustning ska fungera i sin elektromagnetiska
miljö och inte störa annan utrustning. Utrustning kan vara
apparater eller fasta installationer.
Gränserna för en apparats tålighet (immunitet) mot
störningar och hur mycket den får störa (emission) annan
utrustning är satta inom standarder för att uppfylla så
kallade väsentliga krav som EU ställer.

STILLESTÅNDSKORROSION
ETT PROBLEM ATT TA PÅ ALLVAR
Korrosion som uppstår när pannan inte är i drift, så kallad
stilleståndskorrosion, kan vara ett allvarligare problem än man
tidigare antagit. Korrosionshastigheten kan vara avsevärd, enligt
vissa indikationer. Men mer kunskap behövs.
– Det finns vissa indikationer och äldre studier som pekar på
att stilleståndskorrosionen kan utgöra en väsentlig del av den

BEHOVSSTYRD SOTNING
Att detektera påslag på panntuber är fortfarande
en stor utmaning för alla pannägare. Men nu
pekar forskningen på en ny och relativt enkel
metod som kan leda till en mera behovsstyrd
sotning.
Genom att mäta nedsmutsningen av överhettartuberna med
hjälp av tubernas mekaniska egenskaper kan man få vetskap
om när det är som lämpligast att sota. Metoden har testats i ett
Värmeprojekt lett av Elisabet Blom, Qring Technology. Hon har
kunna påvisa att det är möjligt att detektera sotpåslag med
hjälp av frekvensskiften vid lågfrekventa tubresonanser men att
metoden är känslig för störningar.
– Ytterligare utvecklingsarbete kommer att krävas för att den
skall kunna användas för att styra sotningen. En potentiell
vidareutveckling av konceptet kan vara att automatiskt knacka
tuben med en metallpinne och samtidigt mäta responsen med
en accelerometer. Eftersom temperaturen är betydligt lägre där
än på insidan av pannan skulle en något billigare
accelerometer då kunna användas, säger Elisabeth Blom.

ARTIFICIELLT ENZYM
GER BRÄNSLE FRÅN VATTEN
En helt ny metod för att framställa vätgas från
vatten har utvecklats av forskare vid bland annat
Stockholms universitet.
Den nya metoden kombinerar naturliga enzymer och syntetiska
katalysatorer för att framställa den energirika vätgasmolekylen.
– Just nu tillverkar vi bränsleceller där vårt artificiella enzym
ersätter platina och vi försöker även förbättra det artificiella
enzymet ytterligare genom att modifiera de syntetiska katalysatorerna, säger Gustav Berggren, verksam vid Institutionen för
biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Om vi lyckas med
detta kommer vi att kunna framställa bränsleceller baserade på
enbart organiska ämnen och järnjoner, vilket i sin tur tillåter
tillverkning på en helt annan skala än dagens bränsleceller som
är beroende av den sällsynta och dyra platina-metallen.
Källa: Stockholms universitet

totala korrosionen i en förbränningsanläggning. Och med tanke på
att det kan kosta tiotals miljoner kronor att åtgärda korrosionsskador
så är det ett problem att ta på allvar, säger Anders Hjörnhed vid
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.
Han leder nu ett Värmeforskprojekt som ska bringa klarhet i hur
pass allvarlig stilleståndskorrosionen är.
– Det är visserligen troligt att många pannor uppvisar en
försumbar korrosionshastighet. Projektets mål är därför att identifiera
de typer av pannor där stilleståndskorrosionshastigheten kan vara
ett verkligt problem, säger Anders Hjörnhed.
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Okänd ”nukleär” process

Kan revolutionera världens energiförsörjning
Stor spänning
Andrea Rossi, Sven Kullander
och Hanno Essen under testkörningen av en Ecat för två
år sedan. Under demonstrationen som pågick under
knappt sex timmar genererade energikatalysatorn hela
25 kilowattimmar energi.
Foto Giuseppe Levi.

Vad är det som sker när den
italienska uppfinnaren och
entreprenören Andrea Rossi
demonstrerar sin så kallade
energikatalysator? Rör det sig
om en hittills okänd kärnreaktion
eller är det bara en illusion?
Klart är att Rossis uppfinning, Ecat
som han kallar den, synbarligen har
prestanda i närheten av en kärnreaktor
fast utan den strålning som uppstår när
atomkärnor klyvs eller slås samman. Det
visar de häpnadsväckande resultaten från
mätningar bevittnade av bland andra
svenska forskare.
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– Den stora effektutvecklingen går
inte att förklara idag. Den är väsentligt
mycket större än vad som är möjligt att
åstadkomma genom en kemisk reaktion,
som till exempel när man förbränner olja.
Den enda förklaringen som jag ser det är
att det rör sig om en hittills okänd nukleär
process, säger högenergifysikprofessorn
och ordföranden i Vetenskapsakademiens
energiutskott Sven Kullander.
Redan för drygt två år sedan gjorde
han ett studiebesök i Bologna på inbjudan
av Andrea Rossi för att på plats bevittna
en demonstration av tekniken. Med på
resan var också Hanno Essén, docent i
teoretisk fysik och lektor vid KTH.

Förbryllande resultat
Hur energikatalysatorn fungerar i detalj
är dock fortfarande okänt. Enligt Andrea
Rossi på grund av patentskäl. Men man
vet att nickel och väte tillsammans med
ett antal hemliga tillsatser (additiver) ingår
i processen. Kullander och Essén fick vid
besöket undersöka apparatens reaktor
utan omgivande isolering och uppskattade
att den hade en volym på cirka 50
kubikcentimeter (ungefär stor som en
mopedcylinder). Reaktorn bestod av rostfritt
stål. Utanpå stålhöljet fanns en hylsa av
koppar och i utrymmet däremellan flödade
det vatten som kort därpå skulle värmas
upp till kokpunkten.

Under demonstrationen som pågick
under knappt sex timmar genererade
energikatalysatorn hela 25 kilowattimmar
energi. Ett resultat som fortfarande
förbryllar både Sven Kullander och Hanno
Essén.
– Det är uteslutet att man skulle kunna
utveckla så mycket värmeenergi i ett så litet
utrymme genom vanlig förbränning, säger
Sven Kullander som alltså inte utesluter att
någon form av kärnfysikalisk process gett
upphov till den uppmätta energin.
För tidningen Ny Teknik berättar
Kullander och Essén att de under hela
försöket hade möjlighet att undersöka
utrustningen.
– Vi kontrollerade allt som gick att
kontrollera och vi kunde gå runt och vrida
och vända på det mesta utan att vi kunde
upptäcka något onormalt, säger Hanno
Essén, som uppger sig ha svårt att tro att
Rossi bluffar.
– På Internet kan man hitta en mängd
spekulationer som går ut på att försöken
är ett falsarium. Insmuggling av el via
jordledningen och insmuggling av likström
när mätinstrumenten mätte växelström,
har föreslagits som förklaringar till
bedrägeriet. Min reaktion är att detta
är extremt osannolikt. Detta med ström
via jordledning har kontrollerats, och
likströmsteorin kan uteslutas av flera skäl.
Rent psykologiskt fungerar det heller inte
att man arbetar intensivt i åratal med att
lura andra med enkla bondfångarknep.
Det finns ingen trovärdighet i en sådan
teori. Ett antal olika rapporter som
konstaterar anomal värmeproduktion, av
flera oberoende och kompetenta personer,
stärker denna hypotes, menar Hanno
Essén.
Test för elproduktion
Det stora intresset kring energikatalysatorn
har hur som helst lett till nya demonstrationer av tekniken i syfte att klarlägga
dess tillförlitlighet och hittills okända
egenskaper. Nu senast i mars 2013 då
fem svenska (däribland Hanno Essén)
och två italienska forskare genomförde
en testkörning i Rossis lokaler i Bologna.
Denna gång av en större apparat för höga
temperaturer (en så kallad Hotcat) och
med syfte att kunna generera elektricitet.
Även dessa tester visar på en oförklarlig
effektutveckling och värmeproduktion,
konstaterar forskarna som sammanställt
en rapport kring testerna, delfinansierad
av Elforsk (se rapport http://arxiv.org/
abs/1305.3913).

Men fortfarande kan ingen, utom
möjligen Andrea Rossi själv, förklara hur
den extraordinära värmeproduktionen
uppstår. Kärnan i apparaten är ett
utrymme innehållande nickelpulver. Vätgas
och värme tillförs och detta ger enligt
uppfinnaren upphov till en reaktion som
producerar värmen. Förutom dessa enkla
ingredienser lär det som nämnts ovan
finnas mindre mängder hemliga tillsatser i
pulvret.
Skepsis
Att det skulle röra sig om så kallad kall
fusion eller något slags lågenergikärnreaktion, även benämnt LENR efter
engelskans Low Energy Nuclear Reaction,
ifrågasätts däremot av många forskare.
Bland annat för att man inte kunnat påvisa
nämnvärt förhöjda nivåer av joniserande
strålning.
– Det är viktigt att komma ihåg att
testerna av Rossis apparat bara ger en
indikation på en onormal värmeproduktion,
säger Bo Höistad, professor i kärnfysik
vid Uppsala universitet, som deltog som
representant för den senaste testkörningen.
– Det återstår att göra fler tester för att helt
säkert fastställa att en värmeproduktion
verkligen äger rum och under vilka
betingelser det sker. Dessutom kan man
inte tala om en kärnreaktion innan
man säkert har identifierat att bränslets
atomkärnor har omvandlats till nya
atomkärnor, menar han.
Kall fusion har för övrigt länge
betraktats som humbug i forskarsamhället.
Mycket på grund av de experiment
som de amerikanska forskarna Martin
Fleischmann och Stanley Pons utförde
i slutet av 1980-talet och vars resultat
skulle påvisa förekomsten av fusion utan
extremt höga temperaturer. Något de inte
kunde leda till bevis genom oberoende
experiment och kall fusion har sedan dess
mer eller mindre betraktats som en utopi.
Omvärdering
Men området har på nytt blivit uppmärksammat och avfärdas idag långt ifrån
av alla forskare (Martin Fleischmann och
Stanley Pons arbete är också på väg att
omvärderas och få ett brett erkännande
som banbrytande). Nasa bedriver till
exempel forskning kring LENR och hävdar
i en video som finns att beskåda på
nätet att tekniken fungerar. I videon säger
Nasaforskaren Joseph Zawodny att LENR
bevisats kunna producera överskottsvärme
utan föroreningar, och utan att skapa

– Det är uteslutet att man skulle
kunna utveckla så mycket värmeenergi
i ett så litet utrymme genom vanlig
förbränning, säger Sven Kullander.
Foto: Lars Magnell.

joniserande strålning eller farligt avfall.
Nasa bedriver också ett samarbete med
Boeing med målet att driva jetmotorer med
LENR.
Andra aktörer, som företaget Hydro
Fusion, med kopplingar till Andrea Rossi,
försöker redan kommersialisera tekniken.
Företaget är intressant nog baserat i
Stockholm och leds av svenskar. Ett annat
exempel är Defkalion, som tidigare
samarbetade med Andrea Rossi. Företaget
har utvecklat en egen reaktor som de
nu försöker få ut på marknaden i olika
tillämpningar varav konsumentprodukter
är en.
Uppskattningsvis finns ett 20-tal aktörer
som på ett eller annat sätt forskar eller
agerar på området kall fusion. På uppdrag
av Elforsk görs nu en kunskapsöversikt över
forskningsläget och resultat med mera.
Sammanställningen kommer att finnas
tillgänglig i oktober på Elforsks hemsida.

Fakta:
Flera forskare bakom Ecaten
Ursprungsidén till Andrea Rossis
energikatalysator Ecat presenterades
först av professor Francesco Piantelli.
Flera andra italienska professorer
har därefter forskat kring reaktioner
med nickel och väte. Däribland
Bolognaprofessorn Sergio Focardi
och dennes medarbetare som i
laboratorieexperiment kunnat påvisa
en oväntat stor, dock inte så kraftfull,
värmeproduktion från en väteladdad
nickelstav. Utgående från denna
upptäckt har Andrea Rossi utvecklat sin
Ecat, som finns i olika tillämpningar.
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Erik Brandsma om energiforskningen:

” Förändringarna
var nödvändiga”
Det goda samarbetet med
energibranschen fortsätter som
tidigare. Det bedyrar Energimyndighetens nye chef Erik
Brandsma. De villkorsförändringar för energiforskningens
finansiering, som vissa i
branschen uppfattat som ett
hinder kommer inte att förändra
eller försämra förutsättningarna,
framhåller han.
Formerna för energibranschens och
Energimyndighetens finansiering av den
branschgemensamma forskningen, som
sett likadana ut under decennier, blev för
något år sedan ifrågasatta utifrån juridiska
ståndpunkter. Det var inte förenligt,
menade Energimyndighetens jurister, och
senare utredare i en av myndigheten
beställd utredning, att de olika forskningsprogrammens styrelser själva beslutade om
vilka projekt som skulle få finansiering.
Detta förfaringssätt kunde betraktas som
att programstyrelserna ägnade sig åt
myndighetsutövning, vilket i så fall skulle
strida mot gällande regler, menade
utredarna. Mot denna bakgrund har nu
en ny arbetsmodell skapats där Energimyndigheten i stället fattar de formella
besluten om vilka projekt som ska tilldelas
statligt stöd*. Dock efter rekommendation
från forskningsprogrammens programråd.
Lika bra som tidigare
Den relativt nye generaldirektören för
Energimyndigheten Erik Brandsma, som
fick frågan i knäet när han tillträdde i mars
förra året, tycker att det är bra att den nu
har fått en lösning som ”alla kan leva
med.” Han säger sig också vara säker på
att den nya modellen kommer att fungera
minst lika bra som den tidigare.
– Jag är visserligen den första att intyga
att forskningen och samarbetet mellan
energibranschen och Energimyndigheten
har fungerat alldeles utmärkt under alla år.
Men, de här förändringarna var
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nödvändiga. Vi ville inte hamna i en
situation där hela branschsamarbetet
ifrågasattes. Det handlar om öppenhet och
transparens. Jag vill också betona att vi
naturligtvis hela tiden fört en dialog med
branschen, med det uttalade syftet att det
goda samarbetet ska kunna fortsätta som
tidigare, säger Erik Brandsma.
Farhågorna om att energiforskningen
skulle drabbas negativt av den nya
ordningen har hittills heller inte besannats.
Det framhåller både Erik Brandsma och
Elforsks vd Magnus Olofsson.
– Jag ser fram emot det förnyade
samarbetet med Energimyndigheten.
Genom en fortsatt god dialog är jag
övertygad om att även de nya
arbetsformerna ska fungera effektivt.
Energimyndigheten har verkligen strävat
efter en lösning som både tillgodoser de
formella kraven och möjliggör det viktiga
samarbetet med energibranschen genom
Elforsk och motsvarande företag. Jag
uppskattar det arbetet, säger Magnus
Olofsson.

Kontroll
I korthet innebär nyordningen att
programstyrelserna i stället för att vara
beslutande nu blir rådgivande när det
gäller de statliga medlen till de enskilda
projekten.
Både Erik Brandsma och Magnus
Olofsson räknar dock med att det nya
sättet att organisera samarbetet i praktiken
inte kommer att innebära så stora
förändringar mot tidigare. De beslut som
myndigheten ska fatta kommer i de flesta
fall att följa programstyrelsernas rekommendationer, även om det kan bli fråga om
kontroller från myndighetens sida av de
företag som tilldelas medel. Detta för att
försäkra sig om att företagen till exempel
inte har skatteskulder eller att det råder
andra oegentligheter, säger Erik
Brandsma.
Men finns det då inte en risk för att
handlingstiderna fram till beslut nu kan bli
mycket längre?
– Nej, det tror jag inte. Vi jobbar
dessutom på myndigheten med att

Foto: Lars Magnell

DNA BYGGER UPP ANTENN FÖR SOLENERGI
Forskare vid Chalmers har hittat en effektiv lösning för att
samla in solljus till konstgjord fotosyntes. Genom att kombinera
självorganiserande DNA-molekyler med enkla färgämnesmolekyler har de skapat ett system som efterliknar naturens eget
antennsystem.
Forskare vid Chalmers har hittat en effektiv lösning för att samla in solljus till
konstgjord fotosyntes. Genom att kombinera självorganiserande DNA-molekyler
med enkla färgämnesmolekyler har de skapat ett system som efterliknar naturens
egna antennsystem.
Konstgjord fotosyntes är ett av de heta spåren inom energiforskningen. Om man
lyckades återskapa växternas förmåga att omvandla solenergi till bränsle skulle
en stor del av världens energiproblem kunna lösas. Varje timme tar jorden emot
solenergi i tillräckliga mängder för att försörja hela jordens energibehov i ett helt år.
Källa: Chalmers

VILKA SOTNINGSMETODER FUNGERAR BÄST?
Jakten på billigare bränslen och högre
elverkningsgrader gör att metoder som
medger rengöring av pannan under drift blir
allt viktigare. Men vilka sotningsmetoder
lämpar sig bäst för den specifika pannan?
Resultat från undersökningar visar att de flesta anläggningar
skulle kunna optimera sina sotningsutrustningar. Men det
behövs mer kunskap om vilka sotningsmetoder som är
lämpliga för den specifika pannan.
effektivisera våra beslutsprocesser och
införa nya flödesscheman med mera för
att överlag kunna korta handläggningstiderna. Därför vågar jag nog lova att
beslutsgången tidsmässigt sett kommer att
vara minst lika snabb som tidigare, säger
Erik Brandsma som också gärna vill
framhålla vikten av att samfinansieringen
och samarbetet med energibranschen
fortgår.
– Från Energimyndigheten är vi mycket
måna om den gemensamt finansierade
energiforskningen. Den är oerhört viktig
för oss eftersom den ger oss en förståelse
för de problemställningar som branschen
brottas med. På samma sätt tror jag att
samarbetet är angeläget för branschen
eftersom det ger energiforskningen en
starkare samhällsförankring.
* Även energibranschen investerar stora summor
i de projekt som Energimyndigheten stödjer.

Sammanställning
Värmeforskprojektet ”Sotningsmetoder för pannor som
Kent Davidsson.
Foto: Lars Magnell.
använder besvärliga bränslen” är tänkt att ge en
sammanställning över drifterfarenheter och driftkostnader för
de vanligaste sotningsmetoderna när det gäller bio- och avfallseldade anläggningar.
– Vi hoppas därigenom kunna ge anläggningsägarna ett bra underlag
vid val av sotningsmetoder beroende på bränsle och position i pannan, säger
projektledaren och forskaren Kent Davidsson, verksam vid SP.

TERMINALFLIS GROGRUND FÖR ROST
Korrosion i rökgaskondenseringsutrustningar installerade i små och medelstora
biobränsleeldade panncentraler har blivit ett allt större problem. En tendens tycks
vara att problemen är värre i de anläggningar som använder sig av så kallade
terminalflis än hos dem som eldar med mera homogena bränslen.
I en Värmeforksrapport framgår också att anläggningar med så kallade våta
elfilter är överrepresenterade när det gäller skador i form av så kallade gropfrätning
eller punktfrätning. För att komma till rätta med dessa skador bör filtren vara utförda
av metalliska rostfria material i en förutbestämd kvalitet som inte får understigas.
Detsamma gäller rörledningar och rökgaskanaler för cirkulerande kondensat.
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Standarder driver elföretage
SEK Svensk Elstandard ansvarar för standardiseringen
på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering.
Sedan 1995 har Elforsk samordnat finansieringen av
elföretagens medverkan i de svenska standardiseringskommittéerna och dess internationella motsvarigheter inom IEC och CENELEC*.
Standarder är nödvändiga. Bland annat för att kunna precisera
affärsmässiga relationer och för att skapa en gemensam begreppsvärld. Detta gäller för så gott som all teknisk verksamhet i ett
samhälle, och förstås även för energiföretagen. Därför är det viktigt
att elbranschen deltar standardiseringsarbetet.
Det framhåller Fredrik Roos, E.ON och Fortums Anna-Karin Back,
som båda bevakar olika standardiseringsområden för branschens
räkning.
* International Electrotechnical Commission, European Electrotechnical Standardization.

Fredrik Roos, E.ON:

Det behövs standarder
för de smarta elnäten
Smarta elnät, smarta elmätare, mikroproduktion
av el och uppbyggnaden av laddningsinfrastruktur
Foto: Lars Magnell
för elfordon. Det är exempel på aktuella företeelser
som berör standardiseringsarbetet inom området
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet*.
Fredrik Roos bevakar området med särskild inriktning på allmänna
tillämpningar inom elnätet.
– EMC är ett mycket stort område. Den smala del som berör
elnätet, och som är mitt arbetsområde, kan man också kalla för
spänningskvalitet. Man måste tänka i termer av EMC för att
uppnå god spänningskvalitet i den gemensamma elektromagnetiska miljö som det allmänna elnätet utgör, förklarar han.
En angelägen uppgift just nu är att få till standardiseringen för
elektromagnetisk kompatibilitet inom frekvensområdet 2–150 kHz
för ledningsbundna störningar. Detta för att kunna möta den
pågående utvecklingen mot så kallade smarta elnät och behovet
av smarta elmätare.
– Det är frekvenser inom detta frekvensområde som används
för elnätskommunikation. Genom att fastställa grundläggande
EMC-krav inom detta frekvensområde, skapas förutsättningar för
framgångsrik användning av elnätskommunikation vid utvecklingen
av framtidens smarta elnät. Ett första steg i standardiseringsarbetet
är att införa kompatibilitetsnivåer för de frekvenser som idag
saknar sådana. Utgående från dessa kan sedan standarder
rörande emissions- och immunitetskrav formuleras, säger Fredrik
Roos.
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Utanför företagens kontroll
En annan viktig standardiseringsfråga för elnätsföretagen handlar
om vilka emissionskrav som ska ställas på produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet, konstaterar Fredrik Roos.
– Utmaningen med mikroproduktion är att det ligger utanför
elnätsföretagens kontroll var i ett lågspänningsnät elproduktion
ansluts, samt hur många produktionsenheter som kommer att
anslutas i detta nät. Samtliga fastighetsägare i ett villaområde
kan ju få för sig att skaffa solcellspaneler. Hittills finns två EMCdokument publicerade av IEC, vilka berör detta område.
Hur ser utmaningarna ut för framtidens elnät?
– Vi vill kunna få in mer förnybar elproduktion utan att behöva
investera enorma summor i befintliga elnät. Vi vill få fler aktörer
att vara med och investera i produktionsanläggningar för
förnybar el, vilket gör anläggningarna små och distribuerade.
Användningen av eldrivna fordon förutspås att öka. I denna
utveckling kommer standardiseringen att spela en avgörande
roll.
* Elektromagnetisk kompatibilitet är ett tillstånd som uppnås när elektronisk och
elektrisk utrustning kan samexistera i en gemensam elektromagnetisk miljö,
utan att störa varandras funktioner.

ens utveckling

Foto: Lars Magnell

Anna-Karin Back, Fortum:

Standardisering en
öppen process
För oss på användarsidan är det viktigt att
bevaka standardiseringsarbetet, så att vi i ett
tidigt skede kan få kännedom om vad som är
på gång. Jag vill också kunna bidra med
synpunkter och erfarenheter kring tillämpningen av standarderna.
Standardisering är en öppen process, där deltagarna strävar
efter samförstånd och öppen spridning av de uppnådda
resultaten. Trenden är också att standarderna allt mer blir
internationella, konstaterar Anna-Karin Back som verkar som
nätplanerare och projektledare på Fortums regionnätsavdelning.
För Fortums och branschens räkning bevakar hon standardiseringsarbetet för transformatorer och högspänningsställverk i de
tekniska kommittéerna TK 14 och TK 99.
När det gäller högspänningsställverk behandlar hennes
arbetsgrupp standarder för starkströmsanläggningar över

1 kilovolt och mekanisk dimensionering av utomhusställverk.
– TK 99 har också tagit fram en handbok, Högspänningshandboken, som redogör för två standarder på området och en
vägledning till hur man kan tillämpa dem i svenska anläggningar.
För tillfället pågår också ett arbete i IEC som kan resultera i ett
tillägg eller en revidering av handboken, upplyser Anna-Karin
Back.
När det gäller arbetet inom bevakningsområdet transformatorer, konstaterar Anna-Karin Back att det börjar hända flera
intressanta saker.
– Exempelvis har standardiseringsorganen fått i uppdrag av
EU att formulera effektivitetskrav för transformatorer. Något som
delar av elbranschen i Sverige ställer sig negativ till. Förlustvärdering finns redan idag med som en tung del i utvärderingen
vid upphandling av krafttransformatorer och man är rädd att de
fasta gränserna för förluster ska leda till suboptimering och
onödig användning av metaller. Energieffektivisering är viktigt,
men frågan är om det finns andra sätt att lösa det på. Man
borde minska på slöseri av energi. Här bestämmer man en viss
verkningsgrad vid en viss typ av användning.
Hon framhåller att dessa skilda uppfattningar visar hur viktigt
det är att delta i standardiseringsarbetet.
Lättare jämföra anbuden
– Det är ju angeläget att alla ger sin syn på frågorna. Så att
man får en fungerande standard som kommer att tillämpas.
Standarderna och deras tillämpning har också stor betydelse
för den dagliga verksamheten hos elföretagen.
– På Fortum använder vi oss av standarder vid upphandling av
produkter och tjänster, och tack vare detta är det betydligt lättare
att jämföra anbuden. Och genom att använda internationella
standarder ger vi också fler leverantörer och entreprenörer lika
möjlighet att räkna på våra förfrågningar. Vi kan också
säkerställa att provningar och kontroller utförs på ett normenligt
sätt och att resultaten blir jämförbara och att de produkter vi
köper håller rätt kvalitet.
– Även mot den bakgrunden är det angeläget att bevaka och
delta i standardiseringsarbetet, så att vi kan hålla oss ajour med
viktiga förändringar. Personligen tycker jag också om att kunna
bidra med synpunkter och erfarenheter kring tillämpningen av
standarderna.
Stipendiatnominerad
Anna-Karin Back har för övrigt blivit nominerad till ett stipendium
från Elforsk för att delta i en workshop för unga yrkesutövare inom
standardiseringsarbetet. Workshoppen ordnas i samband med
IEC:s årsmöte som i höst ordnas i New Delhi.
– Det blir intressant att se hur ett sådant IEC-möte går till och kul
att träffa människor från andra länder som jobbar inom samma
bransch. Kul att höra hur de upplever branschen och vilka frågor
de dras med.

MISSA INTE SEMINARIET:

Standardisering – Trender i en föränderlig värld
Den 7 november anordnar Elforsk ett seminarium på temat Standardisering – Trender i en föränderlig värld. Dagen ger en överblick
av pågående standardisering inom energiområdet och exempel
på hur företag kan effektivisera sitt standardiseringsengagemang.
Mer info om seminariet och om elbranschens gemensamma
standardiseiring finns på www. standardisering.nu
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Det forskas för lite om elnäten i Sverige och det
saknas incitament för ökade forskningsinsatser.
Det menar elnätsföretagen och hänvisar till bland
annat Norge där företagen kan avsätta omkring
308 miljoner kronor av sina intäktsramar till
forskning och utveckling av elnäten.
Detta kan jämföras med de blygsamma
70 miljoner som de svenska elnätsföretagen
satsar årligen.

Sigrid Hjørnegård från
Energi Norge.
Foto: Energi Norge.

För lite pengar till elnätsforskning
– Det är på tok för lite, menar Elforsks vd Magnus Olofsson som i
våras skrev om saken i en debattartikel i Ny teknik*. Nu senast
diskuterades frågan på Elforsks seminarium i Almedalen. Att det
inte direkt råder någon samsyn kring forskningsbehoven och hur
forskningen bör bedrivas eller uppmuntras blev ganska tydligt när
inbjudna myndighets- och elbranschföreträdare gav sin syn på
saken.
Norsk enighet
Nätföretagen vill gärna se ett system liknande det i Norge.
Systemet innebär att 0,75 procent av elnätsföretagens
intäktsramar kan användas för forskning och utveckling. Det
motsvarar cirka 308 miljoner kronor.
– Det har funnits en bred enighet bland företag och myndigheter om behovet av FoU på nätområdet, berättade Sigrid
Hjørnegård från Energi Norge, en intresseorganisation för
producenter av kraft och nätföretag som koordinerar
forskningsprojekten.
En som gärna skulle se en liknande modell i Sverige är Jonas
Persson, nätmarknadschef på Mälarenergi Elnät.
– Det låter som ett jättespännande sätt att få de mindre aktörerna
att vara med i utvecklingen, sade han.
Mer skeptiska var Energimarknadsinspektionens generaldirektör
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Anne Vadasz-Nilsson och Erik Brandsma, generaldirektör vid
Energimyndigheten.
– Problemet är inte bristen på resurser utan att veta vad man
ska forska om, menade de.
Helt ny värld
Kjell Jansson, vd för branschorganisationen Svensk Energi, ser
dock ett stort behov av forskning för att klara framtida utmaningar
i nätförsörjningen.
– Det är en helt ny värld vi går in i, och då måste det till
forskning. Forskare kan se sådant som vi i branschen inte ser,
sade han.
I en kommentar efter seminariet sade Elforsks vd Magnus
Olofsson:
– När det gäller elföretagen i Sverige så är intäktsramarna
låsta på förhand utan hänsyn till forskningsbehoven, som ju är
mycket stora just nu. Ändå finns i EU:s tredje elmarknadsdirektiv
en särskild skrivning om att det ska finnas lämpliga incitament för
att stödja forskningen om elnäten. Det har såväl Norge som
Finland och Storbritannien tagit fasta på. Jag hoppas att så också
sker i Sverige vad tiden lider.
* Se artikelsök på www.nyteknik.se

Svenskt VattenkraftCentrum

En vältajmad
och lyckad
satsning
Svenskt VattenkraftCentrum

Sedan årsskiftet pågår en ny etapp av Svenskt
VattenkraftCentrum. Det innebär att intressenterna

Cristian Andersson.
Foto: Lars Magnell.

tillsammans under de närmaste fyra åren planerar
att satsa 110 miljoner kronor på forskning, utveckling och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar.
Med tillbakablick på det som varit är det glädjande att konstatera
att SVC:s modell för att skapa högkvalitativa utbildnings- och
forskningsmiljöer inom vattenkraft och gruvdammar är framgångsrik.
Nu bär SVC frukt samtidigt som svensk gruvnäring är inne i en
period av ny- och tillbyggnad av dammar och vattenkraftindustrin
investerar mellan 3 och 3,5 miljarder kronor per år för att
vidareutveckla vattenkraften.
Inom SVC 2009–2012 har 30 forskarexamina avlagts. Mer än
100 konferensbidrag och 40 artiklar i granskade vetenskapliga
tidskrifter har publicerats. Kunskapen från de forskarstuderande
som SVC satsar på fångas upp. Den absoluta merparten av dem
fortsätter att arbeta med frågor inom vattenkraft eller gruvdammar
efter examen. SVC har också lett till ett ökat utbud av vattenkraftoch gruvrelaterade kurser vid lärosäten knutna till SVC och därmed
fler studenter med kunskaper av central betydelse för SVC:s
intressenter.
SVC:s framgång bekräftas också i den utvärdering som genomfördes under 2012. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning
av SVC på åtminstone samma nivå som tidigare och konstaterar
bland annat att ”Utan SVC skulle kompetenssituationen inom vattenkraftområdet vara kritisk”.
Denna rekommendation har intressenterna svarat upp emot.
Det tackar vi för!

Suorvadammen. Foto: Hans Blomberg.

Cristian Andersson
Centrumföreståndare SVC

Fakta
Svenskt VattenkraftCentrum, SVC, är ett kompetenscentrum för
utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och
drivs i Elforsks regi. Visionen är att säkerställa Sveriges kunskapsoch kompetensförsörjning för effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion som en viktig förnybar del av landets energiförsörjning, och stabiliserande faktor i kraftsystemet samt för tryggad
säkerhet vid driften av dammar.

Läs mer om SVC på www.svc.nu
och i SVC:s nyhetsbrev.
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Hallå där Anders Björck
Programledare för Vindforsk!

och kostnader är en viktig del. Ökar
säkerheten i projekteringsstadiet så ökar
chansen att hamna på rätt plats med rätt
verk. Hur många timmars nedisning det blir
och vilken typ av vindkraftverk som behövs
för att klara förhållandena är exempel på
viktiga frågor.
– Vindkraftverken ska aktivt kunna bidra
med att säkerställa stabil drift och stötta
kraftsystemet vid olika typer av störningar för
att minska risken att stjälpa systemet.
Vindkraften är ju som produktionskälla både
variabel och svår att prognostisera. Hur
detta bäst hanteras i kraftsystemet och på
elmarknaden är andra utmaningar som
projekten i Vindforsk IV ska studera.

Foto: Lars Magnell

Vid årsskiftet avslutade ni en 4-årig
programperiod. Nu är slutrapporten här, vad är det för forskningsfrågor som varit i fokus för
Vindforsk under perioden?
– Det är rätt många kan jag säga och de
ryms knappast i ett kort svar. Men generellt
kan man säga att målet i programmet har
varit att ta fram kunskap och kompetens som
behövs för en kostnadseffektiv utbyggnad av
vindkraften. Fokus har varit på sådant som är
speciellt viktigt i Sverige, till exempel
turbulenta vindar över skogen och de
problem som är förknippade med nedisning.
Några konkreta resultat och
lärdomar du vill lyfta fram?
– I två mycket lyckade projekt jag gärna lyfter
fram har forskarna studerat hur snabba
spänningsstörningar uppstår i kabelnät när
brytare av strömmen öppnas eller stängs.
Sådana störningar misstänks vara en orsak
till att transformatorer och annan utrustning i
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vindkraftverken havererat i större vindparker
till havs. Genom projekten har forskarna
skapat förståelse för hur störningarna uppstår
och sprids i uppsamlingsnätet för en
vindkraftspark. Den kunskapen sprids nu,
till exempel inom Cigrégrupper, så att
transformatorerna i framtiden blir rätt
dimensionerade.
Nu planeras för en ny programperiod, vilka frågor och ut-maningar kommer ni att behandla
denna gång?
– Den utvärdering av Vindforsk III som
gjordes 2012 rekommenderade en
fortsättning med samma inriktning. Liksom för
förra etappen är målet att programmet ska
göra det möjligt att bygga ut och integrera
allt större mängder vindkraft med en låg
elproduktionskostnad. Det handlar om
kunskap och kompetens som leder till
minskade kapital- och driftkostnader. Att
minska osäkerheten vid bedömning av
sådant som påverkar energifångning, laster

Den som vill få en bra överblick över
hela forskningsperioden kan ladda
ner slutrapporten, som presenterar
projekten och dess slutsatser på ett
lättillgängligt sätt. Rapporten finns på
Elforsk.se eller Vindforsk.se

Fakta: Vindforsk
Vindforsk IV är liksom Vindforsk III
ett samfinansierat program för grundläggande och tillämpad vindkraftsforskning.
Energimyndigheten finansierar 50
procent av programmets kostnader.
Energiföretag och andra industriföretag med anknytning till vindkraft
finansierar den andra hälften. Programmet är planerat för en programtid
på dryga fyra år från mitten av 2013
till slutet av 2017 med en total
omslutning på 60 miljoner kronor.
En utlysning för projektansökningar
öppnar i oktober 2013.

Market Design

Behövs mera samarbete
och fokus på omställningen
programmet som hos IFN
och NEPP**, vilket leder
till en viss överlappning,
konstaterar Tomas Wall.

Market Designprogrammets
senaste period har nu utvärderats. En rekommendation från
utredaren Tomas Wall inför
en eventuell ny period är att
fokusera mera på samarbete
och omställningen av energisystemet.
Behovet av elmarknadsforskning kvarstår
och de huvudfrågeställningar* som
nuvarande etapp av Market Design
behandlat är fortsatt relevanta. Det är
programmets intressenter överens om,
konstaterar utredaren Tomas Wall.
– Men elföretagens finansiella situation
är idag pressad vilket går ut över
tillgängliga medel för forskning och
utveckling. Det finns därför behov av att
hitta effektivare former för fortsatt forskning
med lägre insats.
Ett par större finansiärer vill, enligt
genomförda intervjuer, se ett nytt grepp
snarare än en femte etapp.
– De tycker att det finns ett behov av
fortsatt elmarknadsforskning men vill att
den ska ske i friare former när det gäller
finansiärer, utförare och frågeställningar.
Det har också uttryckts en önskan om mer
samarbete. Idag sker forskning om
elmarknaden i såväl Market design-

Nytt fokus
Fokus på energiomställningen snarare än
avregleringen av marknaden är en annan viktig
utgångspunkt för
forskningen framöver.
Omställningen skapar
gradvis ett nytt energisystem medan dagens
elmarknadsmodell i
huvudsak är designad för
avreglering och kundens
Utvärderaren
Tomas Wall.
fria val. Mot bakgrund av
den snabba utbyggnaden
av förnybar variabel
elproduktion är dagens marknadsmodell
inte självklart den effektivaste för framtiden,
menar utredaren. Sol och vindkraft
förändrar systemets karaktär och har
därmed också stor påverkan på
marknadens funktion.
– Därtill ser vi en utveckling där de
finansiella flödena på marknaden
omfördelas. Vi ser därmed många
exempel på hur den ekonomiska balansen
förändras mellan aktörerna. Marknaden
och dess lösning är en viktig del av ett
framtida hållbart energisystem. Utan en
vidareutvecklad marknadslösning kommer
inte den finansiella hållbarheten och
effektiviteten att uppfyllas, menar Tomas
Wall.
Slutsatsen i Walls utredning är därför att
framtida forskning inom Market Design
framför allt bör ha som målsättning att
införskaffa kunskap om hur den svenska
och nordiska elmarknaden ska kunna
utvecklas utifrån ett europeiskt perspektiv.
Utvärderingen pekar på att utvecklingen
för närvarande är mycket snabb i EU:s
regelprocesser. Det finns därför en risk att
bristen på kunskap och grundläggande
förståelse för marknadens långsiktiga
förmåga försvinner in i ett hastverk av
mikroregleringar. Detta kan hämma
marknadsdynamiken och möjligheten för

elmarknadsaktörerna att inom ramen för en
dynamisk elmarknad lösa elmarknadens
mål.
Saknar Energimyndigheten
Intressenternas förväntningar visar också,
som nämns ovan, på behovet av en mer
samordnad elmarknadsforskning i Sverige.
Forskning behövs såväl från
nationalekonomiska perspektiv som teknikoch kundperspektiv. Det finns därtill behov
av snabba utredningar för att kunna
påverka reglernas utformning av EU:s
regelverk på energiområdet, men också en
mer långsiktig och fri akademisk forskning
och kompetensuppbyggnad.
En av programmets styrkor är att hela
branschen och marknadsinstitutionerna är
representerade, framhåller Tomas Wall.
Det finns ett värde i att belysa Market
Designfrågorna ur alla aktörers perspektiv,
konstaterar han.
– Därför är det en brist i etapp 4 att
Energimyndighetens breda och långsiktiga
perspektiv inte kommit med i programmet.
På grund av Energimyndighetens avhopp
från etapp IV har programmet blivit mer
resultatorienterat och fokuserat på aktuella
och mer kortsiktiga frågeställningar. Även
NordPool Spot och OMX har saknats som
finansiärer och i programmets styrelse.
Sammantaget tycker intressenterna, med
något undantag, ändå att programmet är
värdefullt. Men att det skulle varit bättre
med ett aktivt engagemang och
finansiering från Energimyndigheten och
Energimarknadsinspektionen.
Med deras medverkan skulle programmet få bättre balans, bli mer långsiktigt
och få en bättre kunskapsspridning. Utan
myndigheternas medverkan framöver
behöver programmet/Elforsk fokusera mer
på kortsiktig uppdragsforskning inom ett
mer begränsat forskningsområde för att
inte bli urvattnat. Budget och resurser
kommer inte att räcka till för ett brett
program med både akademisk forskning
och konsultuppdrag.
*

Frågeställningar som ligger inom ramen för
grossistmarknaden, det vill säga marknaden för
handel med elproduktion och transmission, har
prioriterats i etapp IV. Satsningar på kundnära
delar av programmet har blivit nedtonade.

** Institutet för Näringslivsforskning, IFN,
driver sedan år 2007 forskningsprogrammet
Elmarknadens ekonomi. Finansiering sker från
Energimyndigheten, basindustrin och via Elforsk
med medel från elbolagen och Svenska Kraftnät.
North European Power Perspectives,
NEPP. Forskningsprojekt som undersöker effekter
av EU:s klimat- och energipolitik på det nordiska
kraftsystemet. Finansiering sker från Energimyndigheten, basindustrin och via Elforsk med
medel från elbolagen och Svenska Kraftnät.
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Fördelar/nackdelar med reserverad överföringskapacitet:

”En oerhört komplicerad fråga”
Finns det av balansskäl behov av att kunna
reservera elöverföringskapacitet på Europas
interkontinentalförbindelser? Det är en fråga
som har stötts och blötts under lång tid inom
EU och elbranschen.
Svaret är enligt en ny Elforskrapport långt ifrån entydigt och
energiekonomen Niclas Damsgaard medger att frågeställningen
är svårfångad.
– Det är en oerhört komplicerad fråga och det beror till stor
del på att kraftsystem är olika. Det finns goda skäl både för och
emot att reservera kapacitet på transmissionsförbindelserna. Men
det är inte säkert att en modell för detta passar alla förbindelser,
konstaterar Niclas Damsgaard som står bakom Elforskrapporten.
Därtill finns argument som talar för ett ökat behov av
reserverad kapacitet i framtiden, i takt med att den förnybara och
variabla eLproduktionen byggs ut ytterligare. Likväl som det finns
argument för att en sådan utveckling minskar behovet, tillägger
Niclas Damsgaard.
Frågan har behandlats under lång tid på EU-nivå. ACER,
de europiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation,
har haft en negativ hållning till möjligheterna att reservera
överföringskapacitet medan ENTSO-E, stamnätsoperatörernas
organisation, varit mera positiv. De har dock enats om ett
kompromissförslag som går ut på att det under vissa
omständigheter ska vara möjligt för stamnätsoperatörer att
reservera utrymme i överföringsförbindelserna. Operatörerna ska
dock enligt förslaget presentera grundligt utförda kostnads- och
nyttoanalyser som måste godkännas av myndigheterna innan
detta kan ske.

Rapportförfattaren Niclas Damsgaard, Sweco. Foto: Sweco.
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Överspelad
Därmed skulle man kunna sluta sig till att frågan är överspelad.
Men Niclas Damsgaard menar att det ännu finns tid att påverka
utformningen av de nya reglerna som kommer att skrivas in i EU:s
nätföreskrifter rörande balanskraft (Network codes on balancing
power).
– Det må vara för sent att helt hindra möjligheten för stamnätsoperatörerna att reservera överföringskapacitet. Men det finns
fortfarande tid att påverka de regler som ska styra hur kostnadsoch nyttoanalyserna ska utföras.
Förslaget till nya regler kommer uppskattningsvis att överlämnas till ACER i december för granskning och därefter skickas
till EU-kommissionen som tillsammans med representanter för
medlemsstaterna ska ta ställning till det genom en så kallad
kommittéprocess, som ger möjligheter att påverka förslaget. Om
man kan enas kommer rätten att reservera överföringskapacitet
på utlandsförbindelserna att skrivas in i EU:s nya nätföreskrifter
och därmed få status av bindande EU-lagstiftning.
Rapporten 13:74, Reserving interconnector capacity for
balancing purposes – General overview and case study finns
att ladda ner på www.elforsk.se

Enmegavoltsutmaningen
Elforsk har av Vinnova beviljats medel för att tillsammans
med övriga svenska aktörer skriva en så kallad strategisk
innovationsagenda som beskriver utvecklingen av nästa
generations likströmskabelsystem.
Agendan har fått arbetsnamnet Enmegavoltsutmaningen, vilket syftar på det
behov som finns av att utveckla ett likströmskabelsystem för en miljon volt.
För att möjliggöra en storskalig användning av el från sol, vind och vågor
och därtill en utbyggnad av det transnationella transmissionsnätet krävs en
kraftig kapacitetshöjning, cirka fyra gånger högre än dagens. Men det är
också en stor utmaning att bygga ett kabelsystem som klarar en miljon volt,
därav namnet Enmegavoltsutmaningen, berättar Elforsks Helena Sellerholm
som ska leda projektet.
– Det behövs mycket utvecklingsarbete, både när det gäller ledar- och
isolationsmaterial, för ett så pass kraftfullt kabelsystem.
Enligt plan ska innovationsagendan publiceras i april nästa år.
– Förhoppningen är att den också ska leda till att Vinnova och Energimyndigheten vill satsa på högspänningskabelteknologi som ett större svenskt
strategiskt forskningsområde, säger Helena Sellerholm.
Öppen process
Arbetet med att ta fram innovationsagendan kommer att ske genom en öppen
process där Elforsk står för projektledningen och industri, akademi, institut och
myndigheter deltar aktivt i arbetsgrupper.
ABB, Borealis, Chalmers, KTH, Power Circle, Svenska Kraftnät, STRI och
Vattenfall deltar direkt i utarbetandet av agendan. Övrig expertis kommer att
bjudas in till arbetet när så behövs.

Helena Sellerholm:
”Det är en stor utmaning att bygga
ett kabelsystem som klarar en miljon
volt, därav namnet”

MYRSYRA LADDAR MOBILEN
I dag finns tekniken för att använda miljövänlig
myrsyra i bränsleceller för att driva till exempel en
mobil eller en dator. Fysikern Florian Nitze vid
Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat
nya katalysatorer för att förbättra dessa
bränslecellers kapacitet.
Tekniken för att använda myrsyra som bränsle
i bränsleceller finns redan på marknaden, men
de har problem med låg effekt och kort livstid.
Florian Nitze har i sin avhandling arbetat med
att utveckla nya katalysatorer baserat på en
kombination av materialvetenskap och
nanoteknologi.
– Särskilt katalysatorer av palladiumnanopartiklar fästa på en unik spiralformad
kolnanofiber visade sig ha en lång livstid och
mycket hög potential för användning i myrsyrebaserade bränsleceller. Den spiralformade
kolnanofibern har hög elektrisk ledningsförmåga
och en yta som är väldigt enkelt att dekorera
med nanopartiklar, säger Florian Nitze.
Källa: Umeå universitet

ELBILAR SPÄR PÅ
ELANVÄNDNINGSTOPPAR
Elbilarnas miljöförtjänst beror på
förarnas beteende när de laddar sina
elbilar. Det slår KTH-forskaren Pia
Grahn fast. Hon har gjort en kartläggning som beskriver när elbilsägare
laddar sina bilar.

Foto: Lars Magnell

CELLULOSA KAN GE MER BIOGAS
Material rika på cellulosa kan få en stor betydelse för produktion
av bränsle i framtiden. Just cellulosarikt material är något som
Sverige har gott om, men i dagsläget används det inte för
biogasproduktion. Anna Teghammar, doktorand på Högskolan i
Borås, har studerat detta närmare.
– Min forskning handlar om att använda en ny sorts råvara för
biogasproduktion som man inte använder sig av idag i någon
större utsträckning, nämligen cellulosarika material. Detta är för att
samhället i framtiden ska kunna producera mer biogas. Material rikt på
cellulosa finns i t.ex. halm, trä och skogsrester. Dessa material är
svårnedbrytbara och kräver en förbehandling innan de kan rötas till biogas.
Källa: Högskolan i Borås

Resultaten från hennes kartläggning visar att
elbilarnas laddningstoppar skulle kunna inträffa
under tider på dygnet när elkonsumtionen är som
högst, det vill säga på morgonen och kvällen.
Med många fler elbilar kommer det att ge ännu
högre användningstoppar. Men med till exempel
ett väldesignat prisincitatament skulle man kunna
förändra beteenden hos elbilsanvändare och i
stället utjämna variationen i elanvändningen över
dygnet, menar Pia Grahn.
– Det är viktigt att kunna kapa dessa toppar
eftersom de kan överbelasta elnätet och därmed
störa elförsörjningen. Något som i sin tur kan
kosta samhället en hel del pengar, och i
förlängningen mycket väl skulle kunna försena
ökningen av antalet elbilar, säger Pia Grahn
Källa: KTH
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NOTERAT

PETER FRITZ BLIR BÅTBYGGARE

Foto: Lars Magnell

Konsulten Peter Fritz, en av centralfigurerna i
utvecklingen av den avreglerade elmarknaden
i Sverige, har lagt om rodret.
Sedan början av september lär han sig bygga båtar på
Skeppsholmens folkhögskolas tvååriga båtbyggarutbildning.
Det var en oväntad vändning?
– Ja, kanske det. Men som det mesta annat i livet är det
mest en slump att jag utbildade mig till nationalekonom och
började intressera mig för elmarknaden. Mina ungdomsårs
drömmar handlade i stället om snickaryrket och om träbåtar.
Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval men samtidigt har
drömmen om ett annat liv aldrig slocknat helt. Får jag bara
behålla hälsan räknar jag med att hinna bygga många
vackra träbåtar innan det är dags för pension.
Peter Fritz blir avtackad för lång och trogen tjänst. Han kommer
att bli saknad av många, att döma av de många tacktalen.

NYA OMVANDLARE MINSKAR
ENERGIFÖRLUSTERNA
Hans-Peter Nee, professor i effektelektronik
vid KTH, har tillsammans med forskarkollegor
förbättrat tekniken för de så kallade multinivåomvandlare som används för att omvandla
likström till växelström i kraftnäten. Resultatet
är minskade energiförluster.
– När likström ska omvandlas till växelström hackas den upp
i delar. Man får en fyrkantsvåg. Vad man vill ha istället är en
sinusvåg, och för att uppnå detta innehåller multinivåomvandlaren
i sig en rad seriekopplade omvandlare
som gör detta i många steg. Det vill
säga många små fyrkantsvågor, säger
Hans-Peter Nee.
Det är denna process som han och
de andra KTH-forskarna sett över och
förfinat. Detta bland genom att använda
tyristorer istället för transistorer. Resultatet
är att energiförlusten i omvandlingen, som
tidigare låg på 1,7 procent, nu minskat
till 0,7 procent.
Källa: KTH

Elforsk AB, 101 53 Stockholm
Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Telefon 08-677 25 30

Hans-Peter Nee.
Foto: Lars Magnell.

Lycka till då!
– Tack.

APPAR HÅLLER KOLL PÅ
STRÖMAVBROTTEN
Forskare vid KTH har tagit fram appar för Iphone och Ipad som
i realtid visar om strömavbrott inträffat. Den stora poängen med
apparna är att mobilt kunna visualisera vad som händer i elnäten,
att flytta ut övervakningen från kontrollrummet. Apparna som ännu
så länge är prototyper visualiserar var och när elavbrott inträffar.
Med mer utveckling och forskning skulle de även kunna användas
för att göra en tillståndsanalys av elnätet, enligt KTH.
Källa: KTH

GRAFEN KYLER ELEKTRONIK
Ett skikt av grafen kan sänka arbetstemperaturen i värmepunkter
som inuti en processor med upp till en fjärdedel – vilket kan
förlänga livslängden väsentligt på datorer och annan elektronik.
Ett forskarlag från Chalmers, i samarbete med universitet i
Hongkong och Shanghai samt SHT Smart High Tech AB, är först
med att visa att grafen har en kylande effekt på kiselbaserad
elektronik.
Källa: Chalmers

Elforsk AB bildades 1993. Det övergripande syftet med
verksamheten är att rationalisera den branschgemensamma
forskningen och utvecklingen.
Företagets verksamhet är organiserad i de sex programområdena Vattenkraft, Kärnkraft, El- och Värmeproduktion,
Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld
och System.
Elforsk ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät.

