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Om Austerland Energi

Förstudie avseende förutsättningar för ett lokalt energinätverk för 
hållbar utveckling på Östergarnslandet, Gotland.

Projektbeskrivning i ansökan.

Bakgrund 

Sveriges regering, har som en följs av Parisavtalet och antagandet av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling, utsett Gotland till ett nationellt pilot
område för omställning till ett förnybart energisystem. Denna omställning 
innebär att:

• användningen av fossilbränslen ska fasas ut till förmån för  
förny bara såsom sol, vind och biobränslen

• energisystemet ska anpassas till en mer lokal och diversifierad  
produktion och integreras med hjälp av s.k. ”smarta elnät”

• energisystemet ska förändras från att huvudsakligen vara en 
  leverantör av fjärr och storskaligt producerad el, till att utifrån  
en mix av sol, vind och biobränslebaserade system, bistå lokala 
aktörer i deras strävan mot hållbarhet.

Austerland Energi vill utifrån lokala förutsättningar på Östergarnslandet, 
under söka förutsättningarna för en sådan energiomställning. Projektet kan 
därigenom fungera som en värdefull ”modell i modellen” för regeringens 
pilot projekt för energiomställning.
 
Syfte 

Projekt Austerland energi ska fungera som en modell på sockennivå av hur 
omställning till ett förnybart energisystem kan förverkligas. Projektet syftar 
till att kartlägga förutsättningarna för ett lokalt, integrerat och hållbarhets
anpassat energinätverk, avseende såväl behovet av ny teknik, som sociala och 
strategiska grepp för att engagera lokalbefolkning, företag och myndigheter. 
Detta sker genom att:

• undersöka hur fossila bränslen kan ersättas av ökad lokal 
 produktion och lagring av energi, samt hur framställning och 
användning av biokol kan gynna lantbruk, trädgårdsodling och 
skapa koldioxidsänkor

• stimulera lokalbefolkning, sommargäster och företagare avseende 
praktiska möjligheter att själva engagera sig i energiomställningen

• kompetensutveckla avseende energiteknik och lokala energi    
nätverk för att kunna göra en realistisk beskrivning av förut
sättningar och utvecklingspotential inom bygden.

Foto: Gunnar Britse
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Mål vid projektslut  

Austerland Energi har som mål att vid avslutad projekttid:
• ha utvecklat strategier och praktiska exempel på hur lokalbefolk

ning, företag och myndigheter kan engageras i energiomställningen 
och få en djupare förståelse av biokolets roll i jordbruket och som 
koldioxidsänka

• kunna ge en översiktlig beskrivning av bygdens  energianvändning 
i dagsläget och viljan till och potentialen i en farmtida energi
omställning.

• tagit fram en enkel modell av hur ett lokalt integrerat energinät
verk kan vara uppbyggt och konkreta exempel på hur det kan 
 förverkligas i bygden.

Mål på lång sikt 

Projekt Austerland Energi ska fungera som ”skalbar modell” av hur omställ
ning till ett robust och förnybart energisystem kan förverkligas – avseende så
väl behovet av ny teknik, som sociala och strategiska grepp för att engagera lo
kalbefolkning, företag och myndigheter. Projektet ska vara en viktig aktör i 
regeringens pilotprojekt för energiomställning.
 
Genomförande 

Projekt Austerland Energi drivs av en erfaren styrgrupp med stark lokal för
ankring. Till styrgruppen knyts en referensgrupp som företräder lokala energi
projekt, företag, myndigheter och andra viktiga resurspersoner. Styrgruppen 
tar fram en aktivitetsplan och strategier för projektets förverkligande. Aktivi
tetsplanen innefattar:

• diskussion av strategier för att nå ut till och engagera olika  
grupper av intressenter och aktörer

• produktion av informationsmaterial, broschyrer, rollups och 
 Powerpointpresentationer 

• att skapa en nätbaserad hemsida över projektet och att synas  
och höras i lokala media

• att ta fram program för offentliga möten, temadagar och  
studiecirklar 

• samverkan med lokalbefolkning, företag och myndigheter
• kompetensutveckling genom studiebesök, mässor, konferenser, 

festivaler och nätverksträffar
• litteraturstudier 
• att återkommande presentera projektets framåtskridande för  

referensgruppen, med syftet att få kritik, kommentarer och  
feedback som hjälp att nå uppsatta mål.
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Lokal utvecklingsvilja
Austerland Energi har tillkommit och utvecklats 
i skärningspunkten mellan två starka samhälls
påverkande trender och processer. Den första tren
den har lokalt på Östergarnslandet visat sig i form 
av en långsam men stadig försvagning av bygden, 
med vikande sysselsättning,  avfolkning och en 
gradvis nedmontering av samhällsfunk tioner – där 
stängningen av skolan till slut blev den utlösan
de faktorn att ”ta saken i egna händer”. En positiv 
lokal motkraft uppstod, där nyckelpersoner med 
drivkraft och stark lokal förankring lyckades bryta 
trenden och samla många i bygden för nya gemen
samma utvecklingsprojekt. (se tablå).

Samhällsutveckling som fordrar handling
Den andra processen är utpräglat global och hand
lar om forskningens och världssamfundets växan
de insikt om att samordnade internationella in
satser är nödvändiga för att undvika en framtida 
klimat och samhällskollaps – med  formuleringen 
av FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet som 
konkreta resultat. Dessa avtal och globala ”styrdo
kument” har sedan anammats av Sveriges regering 
och utmynnat i nationella klimatmål och det stra
tegiska steget att utse region Gotland till pilotom
råde för den omställning till ett förnybart energi
system, som sedan hela landet ska  genomföra. 

Energiomställning utifrån FN:s hållbarhetsmål 2030 och Sveriges klimatåtaganden 
Austerland Energi – en glokal process

Lokala utmaningar Globala utmaningar

Negativa utvecklingstrender
• Vikande sysselsättning
• Avfolkning, stagnerande
 ekonomi utarmning av 
 samhällsfunktioner
• Vattenbrist

Positiva motkrafter
• Nygarn Utveckling AB
• Östergarn – Gammelgarn  
 fiber
• Avsaltningsanläggning
• Nyhagen vatten och 
 avlopp AB
• Aktivt föreningsliv

Globala hållbarhetsmål
• Samordnade internationella  
 insatser 
• FN:s 17 hållbarhetsmål
• Paris-avtalet om klimatet 

Nationella klimatmål
• Inga nettoutsläpp av 
 CO2 2045
• Utsläppen från inrikes 
 transporter minskar med   
 70  % till år 2030 jämfört   
 med år 2010
• Elproduktionen 100  %  
 förnybar 2040

Lokal manifestation
av Paris-avtalet

BAKGRUND OCH TILLKOMST
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Glokala perspektiv

Glokalt i praktisk handling
Projekt Austerland Energi har alltså sin upprinnel
se i såväl lokala som globala utmaningar och kri
ser. Begreppet glokala (en sammansmältning av 
globala och lokala) används för att beskriva  sociala 
sammanhang som varken är renodlat  lokala eller 
globala, utan istället inbördes beroende och sam
mankopplade. Glokala sammanhang är komplexa 
och kräver en helhetssyn och en djupare förståel
se av hur lokala företeelser och aktiviteter genom 
multiplikatoreffekt kan få globala konsekvenser, 
både negativa och positiva. ”Tänk globalt, hand
la lokalt” är en populär för enkling av konceptet.

Glokala handlingar förutsätter 
lokal förankring och egenmakt
Glokala perspektiv och modeller har ofta använts 
internationellt vid omorganisation och utveckling 
av centrala funktioner i lokalsamhällen. Detta gäl
ler särskilt vid förändringar som både kräver kun
skaper om det egna närsamhället, och invånarnas 
medverkan och engagemang vid genom förandet. 
Beskrivna exempel handlar ofta om nya lösningar 
för återvinning och kretslopp, lokala vatten och 
avloppsfrågor eller omställning till fossilfria trans
porter. I sådana sammanhang betonas vikten av:

• ett aktivt föreningsliv
• nyckelpersoner med en stark lokal förankring
• strategier för empowerment (utvecklandet av 

egenmakt) och folkbildning
• modeller för kunskapsspridning och  

engagemang
• ett konkret och praktiskt samarbete som tar  

itu med akuta behov i närsamhället och som 
samtidigt bidrar till minskande lokala och  
globala problem.

Austerland Energi är glokalt, 
skalbart och helhetsinriktat
Austerland Energi har tydliga glokala dimensioner 
och även många av de förutsättningar, resurser och 
komponenter som behövs för en framgångsrik glo
kal empowermentprocess. Där ett aktivt förenings
liv och framgångsrika lokala utvecklingsprojekt 
redan påbörjat en utveckling mot den egenmakt 
över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade 
faktorer som ryms i begreppet empowerment. Pro
jektet är också brett och helhetsinriktat, vilket gör 
att generella och skalbara slutsatser bör kunna dras 
utifrån de resultat som uppnås.



9

Östergarns f.d. skola, numera företagshotell och projektkontor Foto: Eva Östman.

Lokala förutsättningar

Den negativa trenden, med minskande befolkning 
och utarmning av viktiga samhällsfunktioner, har 
vänts och lett till rad lokala utvecklingsprojekt, 
några exempel:

Nygarn Utveckling AB  
Utvecklar och skapar nya förutsättningar för 
närings livet på Östergarnslandet. Bolaget äger 
Skol  huset Östergarn, basen för bygdens utveck
lingsprojekt och en plats som samtidigt fungerar 
som företagshotell åt tio företag.

 
Östergarn – Gammelgarn fiber
En ekonomisk förening som förser lokalsamhället 
med förstklassiga internetanslutningar.

Nyhagen vatten och avlopp AB
Ett bolag som i samverkan med Region Gotlands 
avsaltningsanläggning bygger upp ett lokalt VA 
nät, där det renade avloppsvattnet även används 
till bevattning. 

Det sistnämnda projektet har lagt grunden till en 
ekologisk helhetssyn, där frågor om tillgång till bra 
dricksvatten, avloppsrening och användning av det 
renade vattnet till bevattning av närliggande åker
marker, skapat ett stort lokalt engagemang. Att 
medverka i något som inte bara gynnar det egna 
hushållet utan även bidrar till bygdens bästa, föder 
delaktig och en positiv anda. De erfarenheter, och 
den goodwill som dessa och andra lokala utvecklings
projekt på Östergarnslandet gett upphov till, utgör det 
fundament som projekt Austerland Energi vilar på. 
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• bidra till en förbättrad vattenhushållning i 
landskap och odlingssystem, samt skapa  
tekniska lösningar som t.ex. avsaltning, där 
sådana insatser kan vara nödvändiga.

Bygdens VA system är redan på rätt väg och 
kan göra energisystemet starkare och smartare
Genom det påbörjade VA projektet Nyhagen  vatten 
& avlopp AB har redan viktiga steg tagits i detta. 
Projekt Austerland Energi avser att stärka och kom
plettera denna process genom att inventera förut
sättningarna att: (se ovanstående tablå).

• öka den lokala förnybara energiproduktionen
• tydligare integrera biobränslena i energisystemet
• genom pyrolys framställa biokol till  

trädgårdsodling och jordbruk.

Samverkan gör energisystemet 
tillförlitligt och robust
Samtidigt ska det lokala energisystemet förse trak
tens näringsidkare och lokalbefolkning både med 
en tillförlitlig energiförsörjning och möjligheter 
att ansluta egna produktionsenheter via ett ”smart 
energi nätverk”. Det ska också genom sin samman
sättning och funktion jämna ut områdets produk
tion och förbrukning av energi, och på så vis skapa 
systemnytta åt hela Gotlands elnät. 

Hållbart och integrerat

De globala målen utgör ramarna
Den stora samhällsomvandling som förespråkas i 
FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet, utgör till
sammans med regeringens pilotprojekt för energi
omställning, de yttre ramarna för vårt energipro jekt. 
De lokala förutsättningarna i form av en levande 
landsbygd med förnybara energiresurser,  lokal kom
petens och befintliga strukturer, utgör den konkreta 
verklighet där det hela ska utspela sig.

Ekosystemen nödvändig förebild 
för morgondagens energisystem
Den uppbyggnad och de funktioner som gör eko
system hållbara, kan användas vid utvecklandet av 
ett lokalt förnybart energisystem. Det avgörande 
hållbarhetskriteriet blir då att det energisystem vi 
skapar, varaktigt bidrar till att lösa några av de krets
loppsproblem samhället för närvarande står inför – 
såväl lokala som globala. Detta innebär att energi
systemet måste:

• radikalt minska utsläppen av växthusgaser  
och samtidigt skapa varaktiga koldioxidsänkor 
som minskar atmosfärens halt av koldioxid 

• minska nytillförseln av konstgödsel till jord
bruket och återcirkulera kväve och fosfor från 
biologiska restprodukter, avloppsrening och 
reningsdammar

✔ Gemensamt vatten- 
och avloppsnätverk

PYROLYS

FÖRNYBAR ENERGI

Biokol 
till odling

✔ Avloppsreningsverk

✔ Avsaltning av 
havsvatten ✔ Renat vatten 

till bevattning

✔ Vattenrening

Aktivt kol för 
vattenrening 
och filtrering

Elenergi och värme

Säkrad vattentillgång Stigande 
grundvattennivåer

Minskat behov av 
konstgödsel

 Koldioxidsänka och 
ökade skördar

Mer robust 
energiförsörjning

Biologiska restprodukter,
träflis, halm m.m.

✔ Vatten till hushåll 
och företag
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Ett smart, lokalt energinätverk

Austerland Energi handlar alltså om att utifrån 
 lokala förutsättningar och behov beskriva hur om
ställningen till ett förnybart energisystem kan gå till. 
En sådan omställning har flera dimensioner i sig:

• fossilbränsleberoende system ska fasas ut till 
förmån för förnybara – såsom sol, vind, 
 biobränslebaserade system

• energisystemet ska integreras med hjälp av s.k. 
”smarta elnät” och anpassas till en mer lokal 
och diversifierad energiproduktion med goda 
förutsättningar att lagra energi

• Energisystemet ska förändras från att huvud
sakligen vara en leverantör av fjärr och stor
skaligt producerad el, till att utifrån en optimal 
mix av sol, vind och biobränslen bistå lokala 
aktörer i deras strävan mot hållbarhet.

En involverande insats krävs
Att bygga upp ett decentraliserat sol, vind, och 
biobränslebaserat energisystem kräver en helt annan 
ansats än att planera för leverans av  fjärrproducerad 
el från kärnkraftverk eller en storskalig vattenkrafts
anläggning. Uppbyggnaden behöver ta hänsyn till 
en lång rad skiftande lokala förutsättningar och 
måste ske i nära samverkan med lokalbefolkning 
och företrädare för näringsliv och myndigheter, där 
incitament och ekonomiska drivkrafter är viktiga 
faktorer för att göra lokalt deltagande möjligt. Sam
tidigt blir behovet av energilagring med nödvändig
het större i denna typ av energisystem. Det måste 
kunna hantera naturliga dygns och årstidsfluktua
tioner i produktion och konsumtion, och även kun
na reagera på effektavgifter och höglastperioder.

Ett nätverk där delarna aktivt stödjer varandra
Biomassa är naturens eget sätt att via  fotosyntesen 
lagra solenergi. Tillsammans med förbättrad och 
mer hållbar batteriteknik och vätgaslagring blir 

inte greringen av biobränslen i energisystemet ett 
av svaren på lagringsproblematiken kring sol och 
vindkraft. Olika typer av lagringssystem bör kun
na skapa förutsättningar att bygga ett robust lo
kalt  energinätverk som även samspelar med andra 
 aspekter av samhällsstrukturen. Varje ny elbil blir 
till exempel på så vis även en ny energilagringskom
ponent i systemet. 

Biokol en viktig komponent
Utmaningen blir att hitta en väl avvägd lokal energi
produktionsmix. Framställning och användning 
av biokol kan förväntas bli en viktig faktor för att 
skapa både klimat och samhällsnytta. Att söka 
 integrera biokolframställning i det lokala energi
systemet är därför angeläget. 

Energi-
lagring

Sol

Biobränsle Biokol

Koldioxid-
sänka

Pyrolys

Vind

Optimal energimix
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Sammanfattning

Projektet Austerland Energi har som mål att vid 
avslutad projekttid:

• kunna ge en översiktlig beskrivning av bygdens 
energianvändning i dagsläget, och visa på posi
tiva effekter av en framtida energiomställning 
och exempel på utmaningar man kan ställas 
inför vid förverkligandet

• ha utvecklat strategier och praktiska exempel 
på hur lokalbefolkning, företag och myndig
heter kan engageras i energiomställningen och 
få en djupare förståelse av biokolets roll inom 
jordbruket och som koldioxidsänka

• tagit fram en enkel modell av hur ett lokalt 
integrerat energinätverk kan vara uppbyggt och 
ge några konkreta exempel på hur det kan för
verkligas i bygden.

En omställning som engagerar
Förverkligandet av Austerland Energi innebär att 
sjösätta en utpräglad glokal process, där globala 
villkor och lokala behov och förutsättningar, möts 
och stöts i ett dynamiskt sökande efter hållbarhet. 
Det innebär en systemrevolution och storskalig 
maktförskjutning när människor kan producera 
drivmedel till sina fordon på det egna taket istället 
för att importera dyra och klimatfördärvande 
fossilbränslen från andra sidan jordklotet – vad 
kan vara mer inspirerande och tillfredsställande 
att medverka till? 
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Styrgrupp, Austerland Energi

Per Flink, projektledare, markägare, LRF-medlem
Gunnar Bendelin, markägare, LRF-medlem
Olof Thomsson markägare, LRF-medlem
Dan Widegren markägare, LRF-medlem
Karin Hammar, markägare 
Bo Hammar, markägare
Jonas Roupé, markägare 
Wolfgang Brunner, fastighetsägare

1. Bygg vidare på existerande nätverk och kompetenser
Som nämnts ovan (sid 9) så bedrivs redan en rad 
framgångsrika utvecklingsprojekt i bygden.  Detta 
har skapat en tilltro och goodwill när  allmänheten 
ska involveras i nya projekt. Ett flertal av styr
gruppens medlemmar har dess utom varit, eller är 
med i dessa projekt och har därigenom med sig 
 kunskaper och erfarenheter från dem – en ovärder
lig resurs för Austerland Energi. 

Vi har tagit fram ett lättbegripligt informations
material i form av broschyrer, rollups och ett stort 
antal powerpointpresentationer till möten, mässor, 
konferenser och workshops. Vi har också låtit bygga 
en enkel pyrolysapparat för framställning av bio

2. Engagera kring konkreta visioner och praktiska exempel
kol. Den har fungerat utmärkt som blickfång och 
dörröppnare till frågor och diskussioner på mäss
sor och sockenaktiviteter, inte bara om biokol utan 
även hela energiprojektet. Den har också använts 
vid två studiecirklar om biokol.

Informationsmöte för allmänheten där biokolkonen demonstreras. Foto: Wolfgang Brunner.

STRATEGIER
Austerland Energi är ett komplext projekt som vid första anblicken kan synas svårt att 
genomföra. I följande kapitel följer en enkel sammanställning i fem punkter av hur vi försökt 
hantera detta.



14

Till styrgruppen knyts en relevant referensgrupp 
som företräder gotländska energiprojekt, före
tag, myndigheter och andra resurspersoner för 
 projektet. 

Referensgruppen har en viktig vägledande och 
inspirerande uppgift och ska även garantera att 
projektet sysslar med relevanta mål och genomför
bara idéer.

3. Skapa en stark referensgrupp

Styrgruppen presenterar återkommande projek
tets framåtskridande för referensgruppen, för att 
få kommentarer och feedback som hjälp att nå de 
uppsatta målen.

Flera av referensgruppens medlemmar represen
terar företag och institutioner som vi hoppas kun
na samverka med framöver.

Referensgrupp

Per Karlsson, Gangvide farm
Annica Wiman , GOTFire AB
Sebastian Meyer, Waila 
Martin Ahlström, Suderbyn Ekoby
Lars Gahnström, Slite Utveckling 

Sujith Sudhakaran, Uppsala universitet 
Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet 
Anna Bäckstäde, Region Gotland 
Julio Gadea, GEAB 
Agneta Green, Länsstyrelsen 
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Det sker en mycket snabb teknikutveckling inom 
energiområdet. Nya och billigare solceller, bättre 
batterier och ny smart styrteknik. Till detta kom
mer el och biogasbilar. Även pyrolystekniken och 
framställning och användning av biokol är inne i 
ett mycket dynamiskt skede. 

Nedan en enkel sammanställning av studieresor, 
mässbesök mm. som styrgruppen gjort för att hål
la sig á jour med utvecklingen:

SHARP Electronics, Tyskland
Solceller, batterier, styrteknik.

PYREG Carbon Technology solutions, Tyskland
Pyrolysteknik, framställning av biokol.

ETC Solcellspark, Katrineholm
Demonstrationsanläggning för solceller, 
biokolframställning och energilagring.

Hjelmsäter gård, Hällekis
Pyrolysanläggning i drift (Biomacon)
Framställning och försäljning av biokol 
samt uppvärmning av ekonomibyggnader.

Almedalsveckan och 
Energiexpo Gangvide farm, Gotland 
El och hybridfordon, styrteknik, batterier, 
energilagring med vätgas.

4. Sök upp kritisk kunskap och kompetens

Sharp Electronics, Tyskland (överst).
Biokol från Hjelmsäter gård, Hällekis (mitten).
ETC Solelspark, Katrineholm (nederst).
Foto: Wolfgang Brunner.
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Resurser på plats 
Vid uppbyggnaden av ett nytt lokalt energisystem 
är det viktigt att utnyttja de resurser och kompe
tenser som redan finns på Gotland och lägga grun
den till den samverkan som är nödvändig när det 
blir dags att förverkliga idéerna. 

Färdplanen blev en viktig mötesplats
Ett första steg i den riktningen togs när  Leader 
Gute fick i uppdrag av Energimyndigheten att 
komma med ett inspel till den ”färdplan för energi
omställning” som myndigheten arbetade med  under 
vintern 2019. Inspelet skulle behandla lokalsam
hällets perspektiv på framtidens energisystem. (Ett 
uppdrag som till stora delar är precis vad projektet 
Austerland Energi arbetar med, fast i större skala.)

Uppdraget gick till det lokala nätverk av energi
projekt som Leader Gute administrerar, och en 
skrivargrupp från fyra av projekten utsågs:

5. Hitta partners som kan förverkliga

Martin Ahlström Suderbyn Ekoby
Wolfgang Brunner Austerland Energi 
 (sammankallande)
Sebastian Meyer  WAILA AB
Annica Wiman GOTFire AB

Skrivprocessen gav rika tillfällen till diskussio
ner kring hur ett lokalt energinätverk kan vara 
uppbyggt och vilka komponenter det behöver 
 innehålla. Arbetet utmynnade i en rapport som 
skickades till Energimyndigheten den 25  januari, 
2019.1 Detta och andra samverkansprojekt, samt 
den årligen återkommande energimässan på Gang
vide farm, har lett till att vi nu har ett bra nätverk 
av partners som vi kan samverka med i framtiden. 

Företaget GOTFire har dessutom hjälpt oss med 
planeringen av ett närvärmenät för bostadsupp
värmning och biokolframställning. (sid 35)

1. Energiomställning genom lokalt engagemang.
 Framtidens energisystem ur lokalsamhällets perspektiv, januari 2019
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Inledande anmärkningar

Arbetet med Austerland Energi har genomförts på 
olika sätt, med många olika aktörer och där  mycket 
av innehållet vuxit fram under projektets gång. En 
översikt av våra aktiviteter kan se ut på följande sätt:

•	diskussion av strategier för att nå ut till och  
engagera olika grupper av intressenter och  
aktörer

•	produktion av informationsmaterial,  
broschyrer, rollups och Powerpoint
presentationer 

•	 skapa en nätbaserad hemsida över projektet  
och att synas och höras i lokala media

•	 ta fram program för offentliga möten,  
temadagar och studiecirklar 

•	 samverkan med lokalbefolkning, företag och 
myndigheter

•	kompetensutveckling genom studiebesök, mäss
sor, konferenser, festivaler och nätverksträffar

•	 litteraturstudier 
•	 att återkommande presentera projektets fram

åtskridande för referensgruppen, med syftet att 
få kritik, kommentarer och feedback som hjälp 
att nå uppsatta mål. 

Allt detta har skett med målet att vid  projekttidens 
slut kunna presentera strategier för hur en  lokal 
energi omställning kan gå till, och kunna visa upp 
en enkel modell av hur ett lokalt energinätverk 
kan vara uppbyggt, samt ge några konkreta exem
pel på hur det kan förverkligas i bygden. 

I sammanställningen nedan har vi valt att struktu
rera aktiviteterna under följande rubriker:

•	Samverkan med allmänhet och media 
•	Samarbeten med olika partners
•	Att bygga upp ett lokalt energinätverk

Roll-ups som enkel projektöversikt.

GENOMFÖRANDE
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Samverkan med allmänhet och media

Skolhuset navet i verksamheten
En viktig målgrupp för vårt arbete har  naturligtvis 
varit de boende i området som så småningom ska 
medverka i och dra nytta av energiomställningen. 
En utmaning är att många av dessa inte är året
runtboende och endast kan nås på sommaren. 
Austerland Energi har sitt projektkontor i Skolhu
set i Östergarn och lokalen är den fysiska plats där 
vi på olika sätt kunnat få kontakt med allmänheten: 

• Här har broschyrer och rollups funnits  
tillgängliga och projektet har också en  
enkel hemsida med adressen  
https://www.austerlandenergi.se

• Odlingsförsök med biokol har genomförts

• Studiecirklar om solceller och biokoltillverk
ning har hållits

• I Östergarns skolhus finns sedan en tid tillbaka 
även en stor TVskärm som ”livesänder” pro
duktion, klimatnytta och intjänade pengar från 
den solcellsanläggning som monterats på skol
husets gymnastiksal.

Snabb projektstart under 
Medeltidsmarknaden augusti 2018
Ett annat sätt att nå ut har varit att synas i lokal
pressen och på platser där lokalbefolkning och 
sommarboende samlas. Nedan ett utdrag ur ett 
större reportage i Gotlands Tidningar från medel
tidsmarknaden i Gammelgarn:

Pionjärarbetet kan ta sin början

NYTT PROJEKT (GT) Nygarn Utveckling AB 
har fått ett positivt förhandsbesked från 
Leader Gute och det innebär att förstudien 
kring ett nytt lokalt energinätverk påbörjas. 
Projektgruppen presenterade sina idéer på 
 medeltidsmarknaden i Gammelgarn i går.

”Regeringens uppdrag till Energimyndigheten att 
låta Gotland stå som pilotområde för omställ-
ningen till helt förnybar elproduktion gav utveck-
lingsbolaget en nytändning. Man sökte pengar 
för ett nytt projekt från Leader Gute. Nu har man 
fått ett positivt förhandsbesked och med drygt 
400 000 kronor kan förstudien av projektet 
Austerland energi påbörjas. 

– Det nya projektet handlar om att vi vill 
skapa ett lokalt energinätverk och ta till vara 
på bygdens förnybara resurser, som sol, vind 
och biobränslen. Det kan skrivas fina miljöavtal 

i Paris, men till slut måste arbetet göras lokalt, 
säger Wolfgang Brunner som är sommarboende 
i trakten och engagerad i projektet.

– En viktig del i förstudien är förankringsarbe-
tet. Vi ska inte vara någon liten isolerad grupp, 
fyller Gunnar Bendelin i.”

Sofie Regnander, 
Gotlands Tidningar 8 augusti 2018 2

2. https://www.affarslivgotland.se/samhalle/pionjararbetet-kan-ta-sin-borjan-hg15263674.aspx
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Energidag i Gammelgarns 
bygdegård oktober 2018 
Lördagen den 6 oktober ordnade Austerland En
ergi ett offentligt möte vid Gammelgarns bygde
gård. Information om arrangemanget hade spri
dits via annons i lokalpress, anslag i affären och 
interna kanaler. Följande syften fanns för mötet:

• Sprida information till allmänheten om  
projekt Austerland Energi. 

• Väcka intresse kring vardagsnära energianvänd
ning för uppvärmning och transporter 

• Visa upp ny teknik inom solceller och  
batterilösningar.

• Visa upp fordon med el eller hybriddrift.
• Ge intresserade möjlighet att testköra elbilar 

och elcyklar.
• Demonstrera pyrolyskon och kompostkvarn 

för framställning av finmalen biokol
• Få tillfälle att samtala med allmänheten kring 

biokolets förtjänster inom odling och som  
koldioxidsänka.

Medverkande och utställare
Johanna Liljenfeldt Uppsala universitet
Visby Motorcentral  Elbilar
Elians  Solceller
PO Löfqvist Elcyklar
Gammelgarn Verkstad Elcyklar
Fossilfri framfart Nätverk för elbilar
Bo och Karin Hammar Solceller och batterier
PO Sahlberg  Solceller, pluggin
 hybridbil

Program
Deltagarna gavs möjlighet att diskutera  solceller 
och batteriteknik för olika energilösningar. De 
kunde provköra elfordon och ta del av praktiska 
erfarenheter med småskalig elproduktion och elbi
lar. I pyrolyskonen demonstrerades enkel biokol
tillverkning och där kunde deltagarna få svar 
kring biokolets förtjänster vid odling. 

De gemensamma fasta programpunkterna be
stod av:

• Presentation av Austerland Energi   
Wolfgang Brunner

• Projekt Fossilfri framfart   
Sven Sandström

• Erfarenheter av egna solceller och elbil  
PO Sahlberg 

Ett 80tal deltagare närvarade och det samlade in
trycket var mycket positivt. Stort engagemang, 
mycket frågor och en vilja att gå vidare och lära sig 
mer om såväl Austerland Energi som olika energi
tekniska lösningar.

Energienkät, Uppsala universitet, 
januari 2019 
Johanna Liljenfeldt har hjälpt oss med utformning 
och analys av den energienkät  som sändes ut till 
alla hushåll i Östergarnslandet. Enkäten hade  flera 
syften:

• Att ta fram underlag till nulägesbeskrivningen 
avseende allmänhetens energianvändning.

• Att få en bild av allmänhetens engagemang i 
miljöfrågor och i vilken grad de kan tänka sig 
att medverka till en energiomställning.

• Att nå ut och till allmänheten och framstå som 
seriösa. (Mer om enkäten på sid 25, 30)
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Energiseminarium med föreläsare, 
energiföretag och elbilsrepresentanter, 
mars 2019 
Lördagen den 16 mars ordnade projektet ett energi
seminarium på Östergarns bygdegård, med följande 
inslag:

• Wolfgang Brunner berättade kort om hur pro
jektet fortlöpande utvecklas.

• Johan Ehrenberg ETC presenterade sin bok 
”Hoppet” om klimatomställningen och höll ett 
inspirerande anförande om de insatser som vi 
alla kan göra.

• Fossilfri framfart, Visby Motorcentral och 
 Visby Bilcity gav deltagarna möjlighet att prov
köra olika typer av elbilar.

• Pyrolyskonen demonstrerades och deltagarna 
fick möjlighet att teckna sig för en studiecirkel 
om solceller.

Cirka 80 personer deltog i arrangemanget och 
 cirka tjugo av dem tecknade sig för studiecirkeln 
om solceller. 

Mässor, konferenser och möten
Utöver de aktiviteter som varit direkt riktade mot 
allmänhet och boende inom Östergarnslandet, så 
har Austerland Energi medverkat och deltagit i en 
lång rad offentliga sammanhang. 

Syftet har varit att knyta värdefulla kontakter, 
följa med i nyhetsflödet kring energifrågorna och 
göra projektet känt regionalt på Gotland och hos 
Energimyndigheten. Allt med syftet att  presentera 
Austerland Energi som en potentiell aktör och 
partner i Region Gotlands energiomställning. 
Nedan några evenemang vi deltagit i:

Energiexpo Gangvidefarm, När 
2018 och 2019
Mässan har, tack vare Kickan och Per Karlssons 
stora engagemang, över åren utvecklats till en vik
tig mötesplats för företag, myndigheter och orga
nisationer som verkar inom energiområdet. 

Austerland Energi har funnits på plats de  sista 
två åren – knutit värdefulla kontakter, träffat re
presentanter från Energimyndigheten och nu i år 
även fått tillfälle att presentera projektet för ett 
stort antal elever.

Länsstyrelsen Energidialog,  
Clarion hotell Visby, 2018 och 2019
Initiativet är ett led i pilotprojektet för energiom
ställningen. Föreläsare från Power Circle och Fo
rum för smarta elnät inledde och sedan jobbade 
deltagarna i grupper kring, flexibel energiproduk
tion, energikonsumtion och olika perspektiv på 
energilagring. 

Utställning på Energimässan vid 
Gangvide farm, augusti 2018.
Foto: Wolfgang Brunner.
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Almedalsveckan Visby 2018
Juli 2018 höll Austerland Energi ett seminarium 
vilket presenterades på följande sätt i program
katalogen:

Skördefestivalen, Gotland Grönt Centrum, 
2018 och 2019
Austerland Energi har funnits med vid båda skörde
festivalerna. Bo och Karin Hammar har med hjälp 
av pyrolystratten och i samverkan med Gotlands 
Trädgårdsförening berättat om hur biokol fram
ställs och dess nytta i trädgårdsodling. Wolfgang 
Brunner höll ett kort anförande i lokalradion och 
i samverkan  med studieförbundet Vuxenskolan 
och Miljöpartiet Gotland en kort studiecirkel med 
ca 20 deltagare under rubriken: Biokol – till nytta 
i trädgårdstäppan och för jordens klimat!

Region Gotland och Energimyndigheten 
2018 och 2019
Austerland Energi har deltagit i de möten som Re
gion Gotland och Energimyndigheten  ordnat i 
sam band med att Gotland våren 2018 utsågs till 
pilotområde för energiomställningen i  Sverige. 
Austerland Energi spelade en viktig roll i att 
 komma med ett inspel till den ”färdplan för en
ergiomställning” som myndigheten arbetade med 
under vintern 2019. Inspelet behandlade lokalsam
hällets perspektiv på framtidens energisystem och 
resulterade i en rapport3 inskickad till myndighe
ten  januari 2019 (sid 16).

Hur integrerade och småskaliga 
energisystem kan bidra till lokal 
samhällsutveckling 

Arrangör: Ekobanken 
Medverkande: Wolfgang Brunner,  
hållbarhetsexpert, pedagog

Gunnar Bendelin, ordf. Nygarn Utveckling AB

Jonas Roupé, expert inom cirkulär,  
regenerativ ekonomi

Stefan Ivanell, universitetslektor vid  
Institutionen för geovetenskaper,  
Uppsala universitet, Campus Gotland

Austerland Energi är ett lokalt initiativ som kan 
fungera som en ”modell på sockennivå” av hur en 
sådan omställning kan förverkligas och hur ett 
sådant energisystem kan vara sammansatt och 
uppbyggt. Välkommen till en design-workshop 
kring kretsloppsgynnande och resistenta  
energisystem.

3. Energiomställning genom lokalt engagemang.
 Framtidens energisystem ur lokalsamhällets perspektiv, Januari 2019.

Detta seminarium tillsammans med  Stefan 
 Ivanell lade grunden till det värdefulla sam
arbete vi under hela projekttiden haft med 
olika företrädare från Institutionen för 
 geovetenskaper på Campus Gotland. 
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Samverkan med partners

Parallellt med arbetet att nå ut till allmänheten så 
har vi kontinuerligt inhämtat kunskap och sökt 
samverkan med lämpliga partners. Nedan några 
samverkansområden som bidragit till vårt arbete:

Odlingsförsök med biokol
Som nämnts tidigare, (sid 16) så kan tillverkning 
och användning av biokol bli en viktig komponent 
i ett framtida lokalt energisystem. Pyrolysproces
sen, där biokol framställs kan med fördel integre
ras i energisystemet. Spillvärmen kan till tas till
vara genom att kopplas till ett närvärmenät, och 
det färdiga, näringsberikade biokolet kan tillföras 
odlingsjorden och binds på så vis i marken i flera 
tusen år framåt – en av få processer som kan ut
göra en faktisk koldioxidsänka. Biokolet har även 
andra systemgynnande funktioner genom att öka 
odlingsjordens vattenhållande förmåga, minska 
behovet av konstgödsel och minska näringsäm
nesläckage till grundvatten och diken.

Tyska forskare i Hemse visar vägen
Mycket av detta är fortfa
rande tämligen obekant för 
allmänheten och även inom 
jordbrukssektorn. Det fak
tum att Waila AB,  drivet av 
Sebastian och Anna Meyer 

etablerat sig i Hemse betyder att värdefull forsk
nings och utvecklingskompetens knutits till 
Gotland. Företaget har bland annat gjort en för
tjänstfull invertering av vilka av Gotlands jord
bruksmarker som kan gynnas av biokolanvänd
ning och offentliggjort detta via sin hemsida4. De 
har även gjort ett ambitiöst fältförsök i Sanda, där 
olika mängder och kvalitéer av biokol tillförts en 
sparrisodling. Deras forskningsrapport publiceras 
inom kort. Företaget har som medlem i referens
gruppen varit en viktig samtalspartner och även 
bidragit med synpunkter till de enkla odlingsför
sök som vi själva gjort. 

Enkla försök 
JOAR STEPHANSSON, tredjeårsgymnasist vid 
Visby gymnasiet, gjorde under senhösten 2018, 
ett enkelt odlingsförsök inomhus i pallkragar och 
med lysrörsbelysning. Han odlade korn och rädi
sor med samma mängd gödning, men med olika 
mänger biokol i de olika facken5. 

Det visade sig att odlingsbetingelserna i de  olika 
pallkragarna inte var enhetliga, vilket inverkade 
menligt på resultatet. Det är heller inte att vänta 
att biokol ska ha en snabb kortsiktig effekt utan 
mer att den kan bidra till jordens vattenhållande 
förmåga och minska näringsämnesläckaget.

Joars summering: ”Slutsatsen som kan dras av 
detta arbete är att biokol inte verkar som en kort
siktig jordförbättrare, men att det, enligt  tidigare 
studier, innehar stor potential som en långsiktig 
jordförbättrare i lerjordar.”

JOHAN HELLGREN, lantbrukare på Skags gård, 
 gjorde under våren 2019 ett enkelt fältförsök med 
biokol beställd från Hjelmsäter gård i Hällekis. 
Han odlar i huvudsak rotfrukter och potatis för 
 vidare förädling och sysselsätter 11 personer heltid 
på  årsbasis. 

Odlingsförsök med korn. Foto: Wolfgang Brunner.

4. https://waila.se/biokolkarta-gotland/
5. Biokols effekt på växtlighet, Joar Stephansson 2019
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Försöket omfattade en tio meter bred linje, fem
tio meter från fältkant och den behandlade  arealens 
koordinater sparades för framtida  analyser. Mäng
den biokol motsvarade cirka 30 ton per  hektar och 
spreds med en vanlig gödselspridare utan närings
ämnesberikning. Grödan som såddes var vårkorn.

Johans summering: ”Skördemätningen gav inga 
konkreta resultat. Spontant väldigt dyrt.  Fastgödsel 
från djupströbädd tillför mycket mer på våra jordar, 
då de är i god status med bra biologisk aktivitet.” 

Båda dessa enkla försök tydliggör att användning
en av biokol kräver kunskaper och en genomtänkt 
metod. Vidare att de positiva effekterna såsom 
ökad vattenhållande förmåga, mindre näringsäm
nesläckage och ökad skörd syns mer på sikt. Ett 
bonussystem för den klimatpositiva inlagringen av 
kol skulle märkbart bidra till användningen.

Integrera biokoltillverkningen 

Naturens sätt att lagra solenergi
När fossilbaserade energibärare och fjärrproduce
rad elenergi ersätts eller kompletteras med lokal
producerad energi från sol och vind, så ökar dygns 
och årstidsfluktuationer i energisystemet. Detta 
gör att behovet av energilagring ökar  drastiskt. 

Ett sätt att hantera detta är att använda biobräns
len i systemet som fungerar som naturens eget en
ergilagringssystem. Biomassan i ved, flis eller pel
lets innehåller lagrad solenergi och fungerar på så 
vis som ett hållbart och energirikt batteri som kan 
brukas på vintern när solcellerna ger för lite energi. 

1 kubikmeter björkved 

innehåller 1 MW energi

Nytt bostadsområde med närvärmeverk 
och biokolframställning
Det finns planer på att 
bygga ett mindre bo
stadsområde i  närheten 
av Östergarns kyrka (se sid 34–35). Projektet har 
fått hjälp från  företaget GOTFire Värmesystem 
att titta på förutsättningarna att bygga en när
värmeanläggning med en större gemensam acku
mulatortank och ett kulvert system som skickar 
varmvatten till fastigheterna. Värmekällan är en 
biokolproducerande panna där överskottsvärmen 
från pyrolysprocessen lagras i en ackumulatortank 
och sprids till fastigheterna via ett kulvertsystem. 
Vid höglastperioder och underhållsstopp komplet
teras den med en traditionell bioenergipanna.

Tredubbel systemnytta 
Att på detta sätt integrera biokolframställning i ett 
lokalt energisystem skapar en rad positiva effekter 
såväl lokalt som globalt:
• Spillvärmen tas till vara och ackumulatortank 

och biomassa fungerar som energibatterier
• Biokolet ökar odlingsjordens vattenhållande 

förmåga, minskar behovet av konstgödsel och 
minskar näringsämnesläckage till Östersjön 

• Biokolet bryts inte ner utan blir kvar i marken 
under tusentals år och fungerar på så vis som 
en koldioxidsänka. Användning av biokol kan 
på så vis bidra till att på sikt göra lokalsam
hället klimatneutralt. 

Vid pyrolys hettas organiskt 
material upp i en syrefri miljö så att 

rent kol, så kallat biokol uppstår.
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Visualisera och konkretisera 
energiomställningen

Bort från det fossila, mot det hållbara
Energiomställningen som vi står inför går i  korthet 
ut på att ersätta fossilbaserad energi med flödande 
energi från sol, vind och biomassa – med det över
gripande målet att kraftigt minska koldioxidut
släppen från Östergarnslandet och samtidigt bidra 
till livskvalitet och hållbarhet. 

En sådan omställning är naturligtvis mycket 
komplex, vilket gjort att samverkan med företag 
och institutioner som har kompetenser inom dessa 
områden varit helt nödvändig. 

Först några ord om energi, energiformer och 
energibärare
Att prata om produktion eller konsumtion av 
 energi, eller att använda begreppet energiprodu
center är fysikaliskt sett felaktigt. Den så  kallade 
energiprincipen innebär nämligen att energi i sig 
inte kan skapas eller förbrukas, utan bara omvand
las mellan olika former och uppträda mer  eller 
mindre koncentrerat (se vidstående begrepp).

Dessa energiformer har olika användbarhet och 
kvalitéer, och det är viktigt att styra över energi
användning till de processer som är mest ekono
miska och som samtidigt skapar störst system och 
klimatnytta. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till hur dessa 
energiformer kan lagras i olika energibärare och 
beakta de energiförluster som alltid uppkommer 
vid omvandlingar mellan dessa.

Vad vi behöver veta 
För att kunna påbörja  energiomställningsprocessen 
och sedan i efterhand även kunna utvärdera den, 
måste vi först få en bild av dagsläget. Hur mycket 
fossil energi används, och vilka andra energibärare 
finns i området? Det är också nödvändigt att göra 
ett relevant urval av det vi studerar, så att inte upp
giften blir övermäktig. 

CENTRALA ENERGIBEGREPP

Energiprincipen innebär att energi aldrig 
kan skapas eller förstöras, bara omvandlas 
mellan olika former. 

Energikälla: något i naturen som kan 
omvandlas till användbar energi, t.ex. uran, 
kol, olja, solstrålning, vindar, strömmande 
vatten och skogar.

Energibärare: något som används för att 
lagra och förflytta energi, t.ex. elektricitet, 
varmvatten, ved och bensin.

Energiomvandling: process där energi 
omvandlas från en form till en annan, t.ex. 
energi lagrad i biobränsle omvandlas till 
värme genom förbränning.

Exergi: ett mått på energins kvalitet eller 
användbarhet. Elenergi har hög exergi dvs. 
kan omvandlas till många användbara 
energiformer, ljummet vatten låg exergi.
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I vårt energiomställningsscenario har vi valt att 
beskriva följande: 

1. Dagsläget för socknens energianvändning  
fördelat på olika energislag (uttryckt i KWh)

2. Vad som krävs tekniskt och resursmässigt för 
att fram till år 2030 ersätta all fossil energi, 
samt bidra med klimatgynnande kolsänkor

3. Sammanställa en översiktlig bild av kostnader 
och positiva klimateffekter av en sådan  
omställning. 

Hjälp från experter
Att ta fram fakta till de tre ovanstående frågeställ
ningarna är ett krävande pioniärarbete där projek
tet har varit beroende av expertkompetenser från 
olika partners: 

JOHANNA LILJENFELDT, postdoktor vid Insti
tutionen för geovetenskaper vid Uppsala Univer
sitet, Campus Gotland, har hjälpt oss med ut
formningen av en energienkät och sedan även 
sammanställt och analyserat resultatet6.

JOSÉ PEDRO DA SILVA SOARES, forskningsassis
tent vid samma institution har hjälpt oss med att 
konvertera energiinnehållet hos  olika energi bärare 
till kilowattimmar (KWh) så att de kan jämföras 
inbördes och med energiproduktionen hos en spe
cifik yta av solceller7.

SUJITH SUDHAKARAN, mastersstudent från 
Uppsala Universitet, Institutionen för ingenjörs
vetenskaper, har med hjälp av energifakta från 
GEAB, tillhandahållen av Julio Gadea, gjort 
simu leringar över hur det lokala energinätverket 

i en tänkt energiholon (11 hushåll) kan påverkas 
när ägarna installerar, solceller, batterier och smart 
styrteknik8.

STEPHEN HINTON, arbetar inom omställnings
rörelsen med ”lokalekonomi och resursanaly
ser” (LERA)9 och har hjälpt oss att bearbeta in
gångsvärdena från våra experter, så att dessa kan 
stoppas in i den ovanstående energiomställnings
tablån och visualiseras. Detta arbete skapar en vik
tig konkretisering som gör dessa komplexa förhål
landen greppbara, möjliga att diskutera och fatta 
 kloka beslut utifrån.

6. Enkät om energiomställning på Östergarnslandet, Johanna Liljenfeldt, 2019.
7. Fossil fuel conversion to solar power, José da Silva Soares 2019.
8. Impact of Renewable Energy Installations and Utilization of Smart Energy Man-

agement Systems on low-voltage networks – a study case at Östergarnslandet, 
Gotland, Sujith Sudhakaran, Uppsala universitet, 2019.

9. LERA Austerland, simuleringar avseende en lokalekonomisk resursanalys för 
Östergarnslandet, Stehpen Hinton 2019.

Lika varmt i huset och samma körsträcka 
år 2019 som år 2030.

2019

Biokol

Biobränsle
för upp-

värmning

Fossila 
bränslen 
till fordon

Med vad 
ska vi ersätta 

den fossila 
energin?

Elektricitet
(långväga)

Elektricitet
(långväga)

Biobränsle
för upp-

värmning

2030

Scenario över energiomställning (MWh)



26

Att bygga upp ett lokalt energinätverk

Redo att gå till verket
Nedan följer en enkel sammanställning av vad vi 
kommit fram till och några utgångspunkter för 
vårt arbete (delvis hämtat ur den ovan  nämnda 
rapporten, sid 15) Först en konstaterande som blixt
belyser omfattningen av den förestående energi
omställningen:

”I ett fossilfritt energinätverk kan stora 
delar av energibehoven tillgodoses lokalt.”

 
Detta enkla konstaterande skapar nya villkor för lo
kalsamhällets energiförsörjning och innebär sam
tidigt en radikal förändring av uppbyggnad, ägan
de och funktion hos de lokala  energinätverken. 
Fram växer en grupp av lokala energiprosumenter 
(enheter som både producerar och konsumerar en
ergi). Detta medför att de regionala nätaktörerna 
också behöver se över delar av sina system och hit
ta nya sätt att samverka med dessa lokala aktörer. 
Regelverk, tariffer och villkor för samverkan kom
mer med nödvändighet att förändras.

Inledande sammanfattning av några insikter 
och konstateranden
• I framtiden kommer en stor del av energi

behoven kunna produceras lokalt genom sol, 
vind och biomassa.

• Gränsen mellan energikonsument och energi
producent är utsuddad, vilket skapar ökad 
följsamhet mellan energitillgång och energiför
brukning. Sammankopplade och smart styrda 
prosumentenheter skapar helt nya förutsätt
ningar att bygga robusta system.

• Små och mellanskalighet möjliggör synergi
effekter och systemdesign som inte är möjlig i 
ett centraliserat, storskaligt energisystem.

• Biobränslen och biologiska restprodukter för 
energilagring, uppvärmning, och biokol 

 framställning spelar en viktig roll i ett framtida 
lokalt energisystem. Bonussystem för kolsänkor 
skapar viktiga incitament.

• Person och godstransporter står inför en 
 radikal förändring i samband med elektrifie
ring av fordonsparken. 

• En engagerad lokalbefolkning, nya ägande
former och nya regelverk baserade på ömse
sidighet och ”fair trade” är viktiga faktorer för 
förverkligandet av energiomställningen. 

En annan ansats
Som redan nämnts inledningsvis (sid 11) så krävs det 
en lokalt förankrad och involverande insats vid upp
byggnaden av ett lokalt energinätverk. Skapar man 
ett energisystem baserat på sol och  vindenergi så 
ökar också behoven av olika typer av energilagring. 

Biomassa som energidepå
Att integrera biobränslen och biokoltillverkning kan 
bli ett av svaren på denna utmaning. Systemet mås
te även kunna hantera naturliga dygns och årstids
fluktuationer i produktion och konsumtion, och helst 
kunna reagera på effektavgifter och höglastperioder.

Utmaningen blir att hitta en väl avvägd lokal 
energiproduktionsmix som skapar ett robust en
ergisystem som bidrar till minskad sårbarhet och 
klimat och samhällsnytta, lokalt och globalt.

Energi-
lagring

Sol

Biobränsle Biokol

Koldioxid-
sänka

Pyrolys

Vind

Optimal energimix
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Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart 
energisystem
Länsstyrelsen på Gotland driver för närvarande 
ett projekt10 vars mål är att öka kunskap och ka
pacitet, hos Länsstyrelsen och Region Gotlands 
tjänste personer samt politiker och andra berörda 
aktörer inom fysisk planering och byggande i lä
net, att integrera energi och klimataspekter i fy
sisk planering på olika planeringsnivåer. Detta 
genom att ta fram ett sammanvägt planeringsun
derlag där:

1. Erfarenheter från lokala och regionala  
projekt och satsningar har tagits tillvara  
(dvs för  genomförandet av ett robust och 
förnyelsebart energisystem). 

2. Avvägningar mellan energi och klimatmål 
samt andra ibland motstridiga nationella 
mål som hanteras i fysisk planering t.ex. 
försvars intressen, kulturmiljöintressen och 
transportinfrastrukturintressen görs eventu
ella synergier mellan olika mål tas tillvara. 

3. Vägledningar förenklar för etablering av 
 förnyelsebar energi (produktion, lagring och 
distribution) och tar höjd för ny teknik.

Mycket av innehållet och frågeställningarna i ett 
sådant tänkt planeringsunderlag finns med i det 
som behandlas inom projekt Austerland Energi, 
vilket gör att vårt projekt kan fungera som modell 
och inspirationskälla angående hur ett robust och 
förnyelsebart energisystem kan byggas upp.

Energisystemet på hushållsnivå
Ett robust energisystem baserat på framtidens lo
kala prosumenter måste vara dynamiskt och in
tegrerat och samtidigt kunna kommunicera med 
det regionala nätet på ett smart sätt. Flera aktö
rer utvecklar för närvarande tekniska lösningar för 
 sådana system. Gemensamt för dessa är att de op
timerar hela fastighetens energiomsättning genom 
att kapa energitoppar och lagra överskott på ett 
för det egna hushållet/företaget, mest ekonomiska 
 sättet. Dessa system skapar även en flexibilitet som 
gynnar det regionala elnätet

Energinätverket byggs stegvis
Med en sådan teknik kan en modell av ett  lokalt 
energinätverk stegvis byggas upp. De minsta en
heterna i systemet utgörs av komponenter och pro
cesser i det enskilda hushållet, fastigheten  eller 
företaget. Viktigt är att alla grundläggande sys
temkomponenter såsom produktion, lagring, kon
sumtion och styrning finns representerade i fastig
heten, exempelvis:

• energiproduktion från flispanna eller 
egna solceller

• energilagring i form av ackumulatortank 
eller batteri/elfordon

• hushållsel, uppvärmning, laddning av fordon
• styrenhet som optimerar systemets funktion 

utifrån behov, ekonomi och klimatnytta

Holoner

Självreglerande helheter, precis som 
i levande system
Ur ett systemperspektiv kan man kalla en sådan 
energienhet för en holon. Begreppet används för 
att beskriva system som byggs upp av mindre själv
reglerande ”helheter”. Alla levande system i natu
ren är uppbyggda av holoner. En cell är exempel
vis en holon, som tillsammans med andra celler är 
del av en organism, som i sin tur utgör en del av ett 
ekosystem, osv. Systemkomponenterna cell – orga
nism – ekosystem är alla holoner, var och en repre
senterande en egen systemnivå i helheten. I sådana 
system finns både en högt utvecklad kommunika
tion och dynamiska feedbackfunktioner som gyn
nar holoner på alla nivåer i systemet.

Vitala komponenter i ett prosumenthushåll.

10. Länsstyrelsen Gotland: Fysisk planering för ett robust och  
förnyelsebart energisystem.

Styrning

KonsumtionProduktion

Lokala 
förutsättningar

Flexibilitet

Lagring



28

ning. En större grupp hushåll kan gå samman för att 
gemensamt upphandla värmepanna för närvärme
verk, solceller, batterier och elbilar. På sockenni
vå kan solcellsparker, pyrolysanläggningar, ladd
stolpar för elbilar och nya vindkraftverk kopplas 
in i nätverket.
 
Intelligens på många nivåer i nätet 
En avgörande förutsättning för funktionen hos ett 
holonbaserat energisystem är att det på varje nivå 
finns en effektiv styrenhet som kan  kommunicera 
både uppåt och nedåt i systemet och på så vis 
optimera och effektivisera systemet. En  optimering 
som gynnar såväl det lokala som regionala 
energinätverket, men naturligtvis även  enskilda 
aktörer. Ett dylikt energisystem kräver säkerligen 
ny infrastruktur och lagstiftning och även nya 
spelregler för inblandade aktörer, baserade på ”fair 
trade” och ömsesidig nytta.
 
Ett robust system
Ett lokalt uppbyggt och dynamiskt energisystem 
baserat på sol och vindenergi med olika former 
av energilagring och där även användning av bio
bränslen och biologiska restprodukter ingår, har 
goda förutsättningar att minska behovet av stor
skalig och dyr regional energilagring och skapar 
samtidigt ett robust system med en starkt  minskad 
sårbarhet.

Holonsystem är robusta – radikalt mindre 
sårbara än traditionella energisystem
Ett system uppbyggt av integrerade holoner har 
dessutom den fördelen att det hjälpligt kan  fungera 
även om övergripande nivåer tillfälligt slås ut, vil
ket skapar en radikalt minskad sårbarhet.

Och öppnar större möjligheter för enskilda 
hushåll att aktivt bidra
Möjligheten att redan i det enskilda hushållet  eller 
företaget producera energi, lagra energi och ha till  
 gång till en styrningsenhet utgör grunden för fram
växten av ett dynamiskt och integrerat energi
system. Det skapar hos användarna också incita
ment till energisparande och att sträva mot en 
hållbar energiprosumtion.

Holistiskt, dynamiskt och robust 
Ett lämpligt antal av dessa minsta energienheter/
holoner kan utifrån samma grundmönster grup
peras och kopplas samman till större samverkande 
helheter, där det på varje ny systemnivå också kan 
tillkomma nya förutsättningar och möjligheter, se 
illustrationen ovan.

Samverkan kan ta många former
Jordbrukare med ett stort ladugårdstak eller lämp
lig mark, kan erbjuda omgivande hushåll att 
köpa andelar i en större gemensam solcellsanlägg

Sammankopplade energiholoner i ett lokalt energinätverk.

Vindkraft / Solcellspark

Samägda solceller 
på ladugårdstak

Lokal storförbrukare
Laddstolpar för elbilspool

Säsongslagring för 
biobränsle och vätgas

Samägda batterier

Privat elbil / batteri

Lokala 
förutsättningar

Styrenhet på 
övergripande nivå

Integrerade energiholoner
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Att förstå ett glokalt projekt

Att se det större sammanhanget
Tillkomsten av vårt projekt härstammade inled
ningsvis främst från de negativa utvecklingstren
derna i socknen och de lokala motkrafter som dessa 
satte igång. (se vidstående tablå) En bit in i förstu
dien kunde vi se att det vi arbetade med  också var 
en reaktion på utmaningar från såväl nationell som 
global nivå. 

Insikten höjer statusen och förtydligar
Att inse att Austerland Energi är ett genuint glo
kalt projekt och till och med kan ses som ett för
sök till en lokal manifestation av Parisavtalet, bi
drog till att höja statusen på vårt arbete, såväl i 
våra egna ögon, som i andras. Vidstående tablå ser 
vi som ett resultat av denna insikt, och den har 
hjälpt oss att själva förstå vad vi arbetar med och 
förtydligat kommunikationen med andra.

Komponenter i ett integrerat energinätverk

Lokal, optimal energimix
Östergarnslandet har goda förutsättningar att an
vända sol, vind och biobränslen för sin energiför
sörjning. Men ansatsen att bygga ett energisys
tem utifrån flödande och fossilfria resurser ställer 
nya krav på energilagring och dynamiska kvalité
er i nätet. Vidstående illustration har hjälpt oss i 
diskussionerna kring vitala komponenter i ett håll
bart energinätverk och hur dessa samverkar. 

Energi är inte bara el 
I de inledande diskussionerna kring Gotlands 
energi omställning förbisågs ofta biobränslenas roll. 
Omställningen beskrevs som enbart en övergång till 
mer elproduktion och att den  nödvändiga energilag
ringen kunde ske i form av batterier av olika typ.

Biobränslen billiga och lättlagrade
Biobränslena står redan idag för en betydande del 
av Sveriges och Östergarnslandets energiförsörj
ning. Om de på ett smart sätt integreras i ett lo
kalt energinätverk så kan de bidra till en rad sys
temfördelar. Biobränslena är förhållandevis billiga 
och är naturens sätt att i åratal kunna lagra sto
ra mängder solenergi. (1 m3 björkved innehåller 
1MW  energi). I ett energisystem lämpar de sig bäst 
för uppvärmning, framför allt under vintern. 

Visualiseringar och modeller för kommunikation 
och förståelse

Energi-
lagring

Sol

Biobränsle Biokol

Koldioxid-
sänka

Pyrolys

Vind

Lokala utmaningar Globala utmaningar

Negativa utvecklingstrender
• Vikande sysselsättning
• Avfolkning, stagnerande
 ekonomi utarmning av 
 samhällsfunktioner
• Vattenbrist

Positiva motkrafter
• Nygarn Utveckling AB
• Östergarn – Gammelgarn  
 fiber
• Avsaltningsanläggning
• Nyhagen vatten och 
 avlopp AB
• Aktivt föreningsliv

Globala hållbarhetsmål
• Samordnade internationella  
 insatser 
• FN:s 17 hållbarhetsmål
• Paris-avtalet om klimatet 

Nationella klimatmål
• Inga nettoutsläpp av 
 CO2 2045
• Utsläppen från inrikes 
 transporter minskar med  
 70  % till år 2030 jämfört  
 med år 2010
• Elproduktionen 100  %  
 förnybar 2040

RESULTAT OCH LÄRDOMAR
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Båda dessa begrepp har varit viktiga redskap för 
vår egen förståelse och i vår kommunikation med 
nätägare och forskare, men också i vår kontakt 
med markägare, företag och allmänhet.

Ett robust energinätverk 
Med energiholonen som minsta enhet kan en mo
dell av ett lokalt energinätverk stegvis byggas upp. 
Det finns stora fördelar med ett sådant system. För 
det första behöver den ökning av elförbrukning
en som kommer av att de fossila bränslena fasas ut, 
inte fullt ut belasta elnätet. Detta därför att en stor 
del av denna nytillkomna energi kan produceras, 
lagras och konsumeras lokalt. 

För det andra så skulle klusters av samverkande 
energiprosumenter kunna skapa en ny typ av ro
bust energiförsörjning, som på basnivå fortsätter 
att fungera även när den regionala eltillförseln till
fälligtvis är avbruten.

Biokol till nytta i trädgårdstäppan och 
för jordens klimat
Att i ett tänkt närvärmeverk kombinera uppvärm
ning med biokolframställning skapar flera system
fördelar. Överskottsvärmen från pyrolysprocessen 
tas till vara och det framställda biokolet kan efter 
näringsberikning användas som jordförbättrings
medel. Biokolet blir dessutom kvar i marken under 
tusentals år och gör klimatnytta genom att fung
era som kolsänka, en av få processer för närvaran
de (se sid 34–35).

Illustrationen ovan över komponenterna i ett 
hållbart energinätverk och hur dessa samspelar 
har hjälpt oss att förstå dessa relationer och den 
har också varit användbar i våra diskussioner med 
allmänhet, företag och myndigheter. Framför allt 
vad gäller behovet av energilagring, biobränslenas 
roll och nyttan av pyrolys och biokol.

Energiholoner

En energiprosument tar form
Ny teknik skapar helt andra förutsättningar för 
smart, lokal produktion och konsumtion av en
ergi. Fastighetens energiomsättning kan på så vis 
optimeras på ett för det egna hushållet/företaget, 
mest ekonomiska sättet.

Den bild av en energiholon som vi tagit fram är 
ett sätt att visualisera potentialen i denna teknik 
och illustrera begreppet energiprosument. 

Vindkraft / Solcellspark
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på ladugårdstak

Lokal storförbrukare
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Enligt enkätsvaren från de 122 hushållen så an
vänds årligen sammantaget 3 622 megawattimmar 
energi, (3622 MWh) fördelat på följande energi
bärare:

• Bioenergi   551 MWh
• Fossilenergi 1868 MWh
• Elenergi 1203 MWh

Att köra fossilbränslefritt
Som framgår av tabellen så svarar  användningen 
av fossila bränslen i form av bensin och diesel för 
1 868 MWh det vill säga cirka 52 procent av den to
tala energi användningen. Det är alltså stora mäng
der energi som ska ersättas.

Det som underlättar det hela är att om man går 
över till en elbil så är den mycket energieffektivare. 
Man kan köra samma sträcka med en elbil för en
dast en femtedel av energimängden11 och till min

Scenario för energiomställningen

Klimatmål och Enkät som grund
Det övergripande målet som kommer från Sveri
ges regering och FN:s hållbarhetsmål är att energi
omställningen ska minska utsläppen av koldioxid. 
I det uppdraget ingår att planera för helt fossil
fria transporter från år 2030, och helst även skapa 
klimatgynnande kolsänkor. Men för att detta ska 
kunna ske lokalt, så måste det vara tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart och på sikt även gynna 
regional utveckling och lokalbefolkningen. En en
kel sammanfattning skulle kunna se ut såhär: 

Vi vill utnyttja våra lokala resurser bättre, 
så att vi kan göra klimatnytta, har råd att värma 
huset och köra bilen som tidigare, och samtidigt 

skapa ett mer robust energisystem

I vår förstudie har vi försökt ta reda på om detta är 
energimässigt möjligt och hur det skulle kunna ge
nomföras i Östergarnslandet. Vårt resonemang ut
går från den enkät vi gjort tillsammans med Upp
sala universitet, där vi fick in svar från 122 av cirka 
370 hushåll. 

Hur mycket energi och i vilken form
Ett första steg i arbetet har varit att ta fram en bild 
av energianvändningen idag, och då tittat på hur 
man värmer sitt hus, hur mycket hushållsel man 
förbrukar och hur långt man kör med sin bil (ej 
traktorer, lastmaskiner). För enkelhetens skull så 
har vi utgått ifrån nedanstående tre energislag: 

• Bioenergi – bränslen från skogen i form av  
ved, flis och pellets

• Fossil energi – i form av bensin och diesel
• Elenergi – fjärrproducerad el levererad av 

GEAB

För att kunna jämföra energiinnehållet i dessa har 
vi uttryckt alla energislag i enheten Watt. Vid  större 
energimängder anges energimängden i kilowatt 
(kW) eller megawatt (MW). Om man använder 
energimängden 1 kilowatt under två timmar så har 
man sammantaget förbrukat 1000 x 2 = 2000 Wh 
(= 2 KWh). (se faktaruta)

Vanliga energienheter

1 Watt = 1 W
1 Kilowatt KW = 1000 W
1 Megawatt MW = 1000 KW
Energi (KWh) = effekt (Watt) x tid (tim)

11. Svenssontest med elbilar och laddhybrider 1,68 kronor milen.

2019

Biokol

Biobränsle
551 MWh

Lika varmt i huset och samma körsträcka

Samma 
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Fossila 
bränslen 
till fordon

1868 MWh 

El till fordon
374 MWh

Elektricitet
(långväga)
1203 MWh

Elektricitet
(långväga)

Biobränsle
uppvärmning

2030

Scenario över energiomställning
122 hushåll (MWh)

Lika varmt i huset och samma körsträcka 
år 2019 som år 2030.
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Biokolet blir sedan kvar i marken under tusen
tals år och gör klimatnytta genom att fungera som 
kolsänka. En statlig bonus/avdragsrätt, förslagsvis 
motsvarande nuvarande koldioxidskatt skulle ge 
ett starkt incitament att få igång en lokal biokol
produktion.

Energiomställningen är möjlig
Östergarnslandet har goda förutsättningar att an
vända sol, vind och biobränslen för sin energiför
sörjning. En sammanfattning av ovanstående sce
nario ger vid handen att: 

• det är fullt möjligt för personbilstrafiken att 
frångå användningen fossila bränslen och där
med kraftigt minska utsläppen av koldioxid

• energibortfallet kan till stora delar ersättas av 
lokalt producerad sol, vind och bioenergi, 
men kräver under vintern också tillskott av 
elenergi från nätet

• elnätet klarar en lokal solcellsutbyggnad (sid 
33–34) som kompenserar för avvecklingen av de 
fossila bränslena inom fordonstrafiken

• kostnadsjämförelser visar att energiomställ
ningen på sikt är ekonomiskt fördelaktig

• integreringen av biobränslen och biokoltillverk
ning i det lokala energisystemet, via ett när
värmeverk, (mer om detta på sid 34–35) skapar 
bra förutsättningar för säsongs och kortidslag
ring av energi, samtidigt som användningen av 
biokol bidrar med odlingsfördelar och en lång
siktig klimatnytta.

dre än en fjärdedel av kostnaden. Om man dess
utom på sikt vill sänka energikostnaderna så kan 
man sätta upp solceller för att producera denna ex
tra energi lokalt. I genomsnitt behövs endast en 
solcellsyta på ca 23 m2 eller 13 solpaneler/hushåll 
och bil för att årligen uppnå detta. Det innebär 
dock att man under det mörka halvåret behöver 
köpa extra el från GEAB, samtidigt som man på 
sommaren kan sälja motsvarande mängd av sitt 
överskott.

Ett annat, på kort sikt billigare alternativ, är att 
gå över till en biogasbil. I den ersätts bensin/diesel 
med metangas producerad genom rötning av bio
logiska restprodukter såsom rötslam, organiskt av
fall och gödsel. Vid bilens förbränning av metan
gas så bildas visserligen koldioxid, men den har 
i ett tidigare skede tagits upp av växterna, varför 
processen minskar de totala koldioxidutsläppen12 
med ca 87–99% jämfört med ett fossildrivet for
don. Ur klimat och resurssynpunkt är dock elbilen 
överlägsen, om den körs på ren fossilfri el.

Klimatgynnande kolsänkor med avdragsrätt 
Ett annat sätt att minska tillförseln av koldioxid 
till atmosfären är genom att skapa kolsänkor. (se 
även sid 29, 35) Ett sätt att göra detta är att inte
grera tillverkning av biokol i det lokala energinät
verket. Skogen och ortens biologiska restproduk
ter står för råvarorna och överskottsenergin från 
pyrolysprocessen används till uppvärmning av bo
städer. Det framställda biokolet kan efter närings
berikning användas som jordförbättrings medel. 

12. https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/

Östergarns
landet

Solenergi
Vindkraft
Skogsbruk

Jordbruk
Turism

Bensin
Olja 

Dyrköpt el

Lokala resurser

Dränerande kostnader
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Förslaget utgår ifrån det befintliga elnätet och de 
elva hushållen är anslutna till en gemensam trans
formatorenhet. Tack vare det samarbete vi haft 
med Campus Gotland och GEAB så har Sujith 
Sudhakaran, mastersstudent från Uppsala uni
versitet kunnat göra simuleringar över vilka effek
ter en sådan anläggning skulle kunna få på nä
tet13. Simuleringarna visade att det skulle vara 
fullt möjligt för GEAB:s befintliga nät att hante
ra tillkomsten av en sådan anläggning. Förslaget 

Konkreta tillämpningar inom Östergarnslandet

 kräver ny styrteknik och en smart sammankopp
ling  mellan systemets olika delar. Företaget Ferro
amp14 i Stockholm har redan idag produkter och 
teknik för detta och preliminära kontakter för ett 
framtida samarbete är redan tagna.

För att till fullo utnyttja alla de fördelar som den 
nya tekniken för med sig och även direkt kunna 
ladda sina elfordon med till exempel solcellspro
ducerad likströmsel, så behövs även nya regelverk 
och bestämmelser.

De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss under förstudien vill vi nu omsätta i fyra förslag på konkreta 
omställningssatsningar. Dessa får ses som praktiska exempel på vad man inom Östergarnslandet skulle kunna 
göra för att bygga upp ett robust, fossilbränslefritt energisystem.

HUGRAJVS
• Egna och/eller gemensamma solceller 
 på ca 125 m2 och batterier
• Lokalt energinätverk med styrenheter
• Möjligheter att inbördes ”köpa och 
 sälja ström”
• Robust, lokalt energinätverk som i 
 ”sparlåga” klarar 1 veckas regionalt 
 elavbrott

Hugrajvs – Grannsamverkan mellan elva hushåll i Gammelgarn

13. Sujith Sudhakaran: Impact of Renewable Energy Installations and 
Utilisation of Smart Energy Management Systems on low-voltage 
networks – a study case at Östergarnslandet, Gotland.

14. https://ferroamp.com/

Ferroamp (utdrag från företagets hemsida)

Elnätet är i en dramatisk förändringsfas då den traditionella energiproduktionen från vattenkraft och 
kärnkraft får konkurrens från billigare förnybar energiproduktion. Vindkraft och solel är billigare och det 
faktum att man kan skörda sin egen energi på taket gör att allt fler installerar solelanläggningar som 
producerar energi när solen skiner. Energiproduktion styrs av ekonomi och eftersom vind och solenergi 
är gratis när investeringen är gjord så ser vi en enorm tillväxt. 
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system nedan). De nybyggda fastigheterna förses 
med solceller och ett gemensamt batteri och knyts 
samman genom ett ”smart lokalt energinätverk” 
 enligt den modell som det ovan nämnda företaget 
Ferroamp utvecklat. De boende har gemensamma 
 laddstolpar och tillgång till en elbilspool.

Råvaror till värmeanläggningen kommer från 
traktens sågverk och andra biologiska restproduk
ter och den tillverkade biokolen säljs till trädgårds
odling och lantbruk.

I förslaget integreras befintliga byggnader med ny  
anlagda hus i ett planerat bostadsområde  be 
 stående av åtta parhus, sju fristående villor, samt 
övernattningsrum för turism/idrott.  Fastigheterna 
värms via ett gemensamt närvärmenät. Värme
källan är en biokolpanna där överskottsvärmen 
från pyrolysprocessen lagras i en ackumulatortank 
och sprids till nätverket via ett kulvertsystem. Vid 
höglastperioder kompletteras den med en bioenergi
panna (se förslag från företaget GOTFire Värme

KYRKBYN
• Uppvärmning med gemensam biobränsle-/
 biokolpanna
• Produktion och försäljning av biokol
• Kulvertsystem för hetvatten. Stor 
 ackumulatortank för energilagring
• Solceller och smart lokalt energinätverk, 

elbilspool och laddstolpar

Kyrkbyn – Nybyggnation och integrering av skolhus, kyrka och prästgård

The thesis study is done evaluating the impacts of 
PV on the grid in terms of overvoltage, harmonics, 
and phase unbalance in Software Open DSS. The 
results suggest that the quantities are in specified 
limits of the Grid Code EN 50160 and no risk invol-
ved. The maximum capacity of solar for the grid, 
the hosting capacity is also determined and can be 
concluded to be 120kW. It is not recommended to 
install beyond this capacity as it creates dangerous 
effects on the grid risking the power flow through 
the distribution system and causing damage to the 
power cables. The Smart Energy Management Sys-

tem is an efficient way to maximise the use of so-
lar production at home and to reduce consumption 
by organising the electric load. The system helps 
in a systematic power flow thereby decreasing 
electric bills. Furthermore, the battery to be used 
in the home for different PV capacities is also 
suggested taking the production and consump-
tion profiles. It can be concluded that the battery 
modelled is sufficient to support the energy usage 
in the home. For a 10-kW and 15 -kW installation 
in the home, a 9-kWh battery is a suitable option 
while for 20-kW, a 15-kWh battery is optimal.

Sujith Sudhakaran gör följande sammanfattning i sin rapport: 
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Biokolpanna (överst) och biobränslepanna 
(nederst).

Produktion av biokol bör göras i ett system där 
energi uttaget är relativt konstant i grundlasten, 
vilket då oftast avser system med större effekt. 
För att få ett system som fungerar optimalt 
bör det, förutom biokolpannan som ska täcka 
grundlasten, även kompletteras med en bio-
energipanna för flis eller pellets som ska hjälpa 
till att ta topparna vid höglast. 

Bioenergipannan kan även agera som 
 grund last om biokolpannan behöver servas 
 eller om effektbehovet under till exempel som-
maren understiger biokolpannans minimum-
effekt. Det är trögheten i biokolpannans för-
bränningsprocess som gör att effekt uttaget bör 
ligga relativt konstant för en trygg och optimal 
biokolproduktion.

Avrundat ger detta att värmesystemet kring 
 Lassar kveiar i Östergarn bör dimensione-
ras så att effekten kan justeras mellan låglast 
90 kWh och höglast 270  kWh. Vid dimensione-
ringen av värme systemet bör även eventuella 
 tillkommande fastigheter tas i beaktande, dvs 
maxeffekten bör ligga på minst 270  kWh men 
gärna högre om det kan antas att fler fastigheter 
vill ansluta sig i framtiden. Då respektive fastig-
het beräknas ha en separat ackumulatortank är 
det enkelt för fastighetsägaren att ansluta även 
eventuella egna solceller till ackumulatortanken 
och på så vis få både värme och varmvatten. För 
att veta hur mycket energi respektive fastighet 
utnyttjar från det gemensamma värmesystemet 
kan det monteras en värmemätare på kulverten 
in i respektive fastighet. 

Utifrån de siffror vi fått ta del av är vår rekom-
mendation för kalkylerat värmesystem att be-

stycka  värmecentralen med en   med en värme -
effekt på 90–130  kW och en biobränslepanna 
med en effekt på 120–160  kW, dessa tillsam-
mans ska kunna reglera mellan 90–270  kW. 
Av de produkter som finns på marknaden idag 
 skulle detta till exempel kunna utgöras av en 
 bio kolpanna från Biomacon modell XL som ger 
24,1 kg biokol per timme och har en värme-
effekt på 80–160  kW och som kombineras med 
en biobränslepanna från KWB modell Powerfire 
150  kW, alternativt Multifire 120  kW, som båda 
kan förbränna både flis och pellets.

Förslag på lokalt närvärmeverk från företaget GOTFire
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Solelanläggningen placeras antingen flytande di
rekt i dammen, eller på östra, norra och västra si
dan av densamma. Möjligheter till energilagring 

Skags gård – Större andelsägd solelanläggning kring bevattningsdamm/friland

dygns och veckovis undersöks. Likaså förutsätt
ningarna för fritidsfastigheter att ansluta sig ge
nom att köpa ”solcellsandelar” i systemet.

SKAGS GÅRD
• Elenergi till gårdens ekonomibyggnader 
 för lagerhållning av grönsaker och rotfrukter
• Andelsel till närliggande fritidsbebyggelse
• Möjligheter til kortare energilagring till 
 batterier eller som vätgas
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Intill Smiss myr finns redan idag två stora vind
kraftverk. I anslutning till dessa skulle man kun
na lägga en större solcellsanläggning där man un
dersöker förutsättningarna för årstidslagring av 
elenergi, till exempel i form av vätgas. Satsningen 
skulle kunna leda till framväxten av en lokal ener
giaktör som fungerar som samordnare eller ”aggre

Smiss – Större solcellsanläggning i anslutning till befintliga vindkraftverk

gator” åt GEAB. En funktion som i många sam
manhang har efterlysts i samband med övergången 
till en mer decentraliserad energiproduktion. Här 
behöver de affärsmässiga förutsättningarna för en 
sådan verksamhet undersökas och behovet av oli
ka typer an regeländringar granskas.

SMISS
• Vindkrafts- och solcellspark
• Vecko- och säsongslagring av energi i 
 form av vätgas
• Producent av syrgas till industrier och 
 sjukhus
• Kan som aggregator fungera som centrum 
 i ett lokalt energinätverk
• Kan i krisläge förse hela Östergarnslandet  
 med el
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En lokal energiaktör växer fram 
De fyra förslag som presenterats ovan kan sättas 
samman till en integrerad modell av hur ett  lokalt 
energinätverk kan byggas upp. Förslagen repre
senterar små och stora åtgärder som tämligen lätt 
går att kopiera, integrera och skala upp, såväl inom 
Östergarnslandet som i andra delar av Gotland och 
Sverige. 

Den minsta energienheten eller holonen utgörs 
av det enskilda hushållet. Genom att det redan på 
denna nivå finns produktion, konsumtion, lagring 
och en smart styrning, så blir den en dynamisk en
het som i flera steg kan kopplas samman och bil
da allt större energiholoner, där stegvis nya möjlig
heter skapas (se bild).

Att bygga upp ett lokalt energinätverk baserat på 
dynamiska prosumentenheter skapar helt nya för
utsättningar för en robust och smart energiförsörj
ning. Det ligger också helt i linje med de nya för
utsättningar som nämns i citatet intill från Digital 
Innovation forum i Amsterdam år 201715 och den 

bild av framtidens energistyrning och nätverks
uppbyggnad som företaget Ferroamp presenterar 
på sin hemsida (sid 33). 

Ett sådant system skulle kunna administre
ras och övervakas av en nybildad lokal energiak
tör som på sikt kan fungera som aggregator16 åt 
GEAB. Bolagets affärsidé skulle vara att genom 
goda  lokala kontakter aggregera (= samla ihop) 
energitjänster som produktion, efterfrågeflexibili
tet och energilager åt GEAB. Genom att balanse
ra effekttoppar i nätet blir aggregatorerna viktiga 
och efter frågade lokala aktörer i ett framtida got
ländskt elsystem. 

Synergieffekter

Aggregator

En aktör som samlar och hanterar flera mindre 

och flexibla laster – exempelvis lokal konsumtion 

och produktion hos elanvändare – i syftet att 

köpa och sälja kapacitet i en samlad volym på 

elmarknaden.

15. https://dif2017.org/smart-energy-workshop.html
16. http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/aggregatorer_pa_

den_svenska_elmarknaden.pdf

Smiss
Lokal 
aggregator

Hugrajvs
Skags

Kyrkbyn

Austerland Energi   
Ett fossilbränslefritt energisystem 

– robust, integrerat och smart

Digital innovation forum 
Amsterdam 2017
 
Distributed energy generation 
with its occasional inverse power 
flows, new storage capabilities, 
new  digital prosumers with 
their smart meters and other 
 intelligent  devices, together with 
the need for operating closer to 
the design limits are radically 
modifying the conditions under 
which distribution grids operate 
impacting their reliability and 
 efficiency. This radical change 
in the way of generating, 
transporting, distributing, and 
consuming energy creates 
many challenges that affect the 
entire business model around 
electricity.
 
Francesco Gennaro | ST Microelectronics  
Eloy Ortega Gonzalez | Indra Sistemas

Smiss
Vindkraft, större 
solcellsanläggning, 
vätgaslagring

Kyrkbyn
Sammankoppling 
mellan befintligt 
och nyproduktion 
(biobränslen/biokol/
solceller)

Skags
Solcellsanläggning 
till ekonomibygg-
nader på bevatt-
ningsdamm/friland, 
andelsägande

Hugrajvs
Energinätverk 
mellan befintliga 
grannhus
(biobränslen/ 
solceller)
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Energinod Austerland
Målsättningen för förstudien har varit att under
söka förutsättningarna att gå över till ett lokalt 
fossil bränslefritt energisystem som svarar upp mot 
de globala klimatmålen, och som samtidigt bidrar 
till en positiv lokal utveckling. Enkätundersök
ningen och den lokalekonomiska resursanalysen vi
sar att det finns stora ekonomiska och  resursmässiga 
vinster i att mer systematiskt ta vara på de lokala 
energiresurserna, och numera finns också tekniken. 
Med den kunskap vi byggt upp och de kontakter 
vi knutit med enskilda ortsbor, lokala energiprojekt, 
myndigheter, energibolag och universitet beskrivna 
i denna rapport, så känner vi oss övertygade om att 
en sådan energiomställning är fullt möjlig. 

Besökscentrum och demoanläggningar
Nästa etapp handlar då om att steg för steg för
verkliga detta. När de olika komponenterna i de 
ovan beskrivna energiholonerna kommer på plats 
och kan börja samverka med varandra så skapas 
nya synergieffekter och modellen får sin  fysiska 
motsvarighet i verkligheten. Austerland Energi 
kan då spela en viktig roll som inspirationskälla 
och försöksområde för energiomställningen och 
tjäna som förebild till likartade system och proces

ser, här på Gotland och i övriga landet. Skapan
det av ett enkelt, men innovativt och  inspirerande 
besökscentrum känns då som en självklarhet. En 
plats som:

• visar upp strategier för genomförandeprocessen
• beskriver det robusta systemet
• förklarar tekniken och visar på synergi

effekterna
• låter deltagarna göra simuleringar och egna 

energi och kostnadskalkyler
• drar till sig teknikutvecklare, forskare och 

 studenter 

och där grupper av intresserade kan göra studie
besök i närområdet för att se allt detta också i 
verkligheten. Austerland Energi – en inspirerande 
modell och konkret gestaltning av hur energiom
ställningen skapar en genuin lokal empowerment
process som gynnar både klimatet och närsamhället.

Smart energiomställning

Biokol till jorden och för klimatet. 
Fossilfri uppvärmning av bostaden.

Fossilfritt drivmedel till bilen.

• Det övergripande målet – Klimatnyttan.
• Det lokala målet – Gynna hushåll och bygd.

• Ta vara på lokala resurser.
• Kostnads- och energieffektivt.
• Bekvämt och genomförbart.

Hållbar utveckling!

• Robust och smart 
 energinätverk med sol, 
 vind och biobränslen.

• Nya samverkansformer, 
 tariffer, regelverk.

• Energilagring kort/lång 
 tid (batteri, vätgas).

• Bilpool, laddstolpar för 
 elbilar.

• Integrerad biokolproduktion.

• Biokol som kolsänka och 
jordförbättring.

• Solcellsdriven avsaltnings-
anläggning.

• Renat avloppsvatten 
 för bevattning.

• Klimatnytta genom 
 minskade utsläpp och 
 kolsänkor.

Skags

Huglajvs

Kyrkbyn

Smiss

Herrviks
avsaltnings-
anläggning

Energinod Austerland   
Besökscentrum och demoanläggningar
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Nygarn Utveckling AB har genom projektet Auster
land Energi tagit initiativ till en studie avseende 
förutsättningarna för en lokal energiomställning 
inom Östergarnslandet. Omställningen ska gynna 
enskilda hushåll och bidra till en positiv utveck
ling i bygden, samtidigt som den svarar upp mot 
globala och nationella klimat och hållbarhetsmål.

Målet är att kunna presentera strategier för hur 
en lokal energiomställning kan gå till, visa upp en 
enkel modell av hur ett lokalt energinätverk kan 
vara uppbyggt, samt ge några konkreta exempel på 
hur detta kan förverkligas i bygden.

Förverkligandet av Austerland Energi innebär 
att sjösätta en utpräglad glokal empowermentpro
cess, där globala villkor och lokala behov och förut
sättningar, möts och stöts i ett dynamiskt sökande 
efter hållbarhet. Det innebär en systemrevolution 
och en storskalig maktförskjutning när allmän

het och företag själva kan värma sina hus och pro
ducera drivmedel till sina fordon och transporter 
 istället för att importera dyra och klimatfördär
vande fossilbränslen från andra sidan jordklotet. 

Strategier och genomförande
• Bygg på existerande nätverk
• Presentera en tydlig visuell vision
• Skapa en stark referensgrupp
• Inhämta relevant kunskap
• Hitta bra partners och sätt att samverka

Empowerment – power to local people

En utvecklingsprocess där människor 
får egenmakt över personliga, 

socioekonomiska och miljörelaterade 
faktorer som berör deras vardag och 

existens. 

Energiomställning utifrån FN:s hållbarhetsmål 2030 och Sveriges klimatåtaganden 
Austerland Energi – en glokal process

Lokala utmaningar Globala utmaningar

Negativa utvecklingstrender
• Vikande sysselsättning
• Avfolkning, stagnerande
 ekonomi utarmning av 
 samhällsfunktioner
• Vattenbrist

Positiva motkrafter
• Nygarn Utveckling AB
• Östergarn – Gammelgarn  
 fiber
• Avsaltningsanläggning
• Nyhagen vatten och 
 avlopp AB
• Aktivt föreningsliv

Globala hållbarhetsmål
• Samordnade internationella  
 insatser 
• FN:s 17 hållbarhetsmål
• Paris-avtalet om klimatet 

Nationella klimatmål
• Inga nettoutsläpp av 
 CO2 2045
• Utsläppen från inrikes 
 transporter minskar med   
 70  % till år 2030 jämfört   
 med år 2010
• Elproduktionen 100  %  
 förnybar 2040

Lokal manifestation
av Paris-avtalet

SAMMANFATTNING
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Resultat och lärdomar i punktform
• I framtiden kan en stor del av Östergarns

landets energibehov produceras lokalt genom 
sol, vind och biomassa.

• Gränsen mellan energikonsument och energi
producent är utsuddad, vilket skapar ökad 
följsamhet mellan energitillgång och energiför
brukning. Sammankopplade och smart styrda 
prosumentenheter (energiholoner) skapar helt 
nya förutsättningar att bygga robusta system.

• Små och mellanskalighet skapar synergi
effekter som inte är möjliga i ett centraliserat, 
storskaligt energisystem. 

• En lokal energiaktör kan fungera som 
 aggregator åt det regionala nätet och 
 tillhandahålla flexibla laster.

• Biobränslen och biologiska restprodukter för 
energilagring, uppvärmning och biokolfram
ställning spelar en viktig roll i ett framtida 
lokalt energisystem. Bonussystem för kolsänkor 
och kunskapsspridning om biokolets odlings 
och klimatgynnande effekter skapar viktiga 
incitament och gynnar framväxten av lokala 
bioenergiföretag.

• Persontransporterna står inför en radikal 
förändring i samband med elektrifiering av 
fordonsparken. Förstudien visar att ett genom
snittligt hushåll med 14 solpaneler helt kan 
ersätta användningen av fossila fordonsbränslen 
och ändå köra samma sträcka.

• En engagerad lokalbefolkning, nya ägande
former och nya regelverk baserade på ömse
sidighet och ”fair trade” är viktiga faktorer  
för förverkligandet av energiomställningen.  
Lokalekonomi och resursanalysen (LERA) 
visar att det finns stor en ekonomisk potential 
i att bygga en optimal energimix bestående av 
sol, vind och bioenergi.

• Ett besökscentrum kan spela en viktig roll som 
inspirationskälla och försöksområde för energi
omställningen och tjäna som förebild till likar
tade system och processer, här på Gotland och i 
övriga landet. En plats som:

 – visar upp strategier för genomförande  
  processen
 – beskriver det robusta systemet
 – förklarar tekniken och visar på  

 synergieffekterna
 – låter deltagarna göra simuleringar och 
  egna energi och kostnadskalkyler
 – drar till sig teknikutvecklare, forskare 
  och studenter 

Med den kunskap vi byggt upp och de  kontakter vi 
knutit med enskilda ortsbor, lokala energiprojekt, 
myndigheter, energibolag och universitet beskriv
na i denna rapport, så känner vi oss övertygade om 
att en energiomställning inom Östergarnslandet 
är både nödvändig och fullt möjlig. 
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