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Om Energimyndigheten
Vår vision är ett hållbart energisystem
Energimyndigheten arbetar med förnybar
energi, klimatinsatser, bättre teknik och
smartare energianvändning.
Myndigheten arbetar med en bred portfölj av
olika insatser och agerar i olika roller.
Roller: Styrande, stödjande och expert

Forskningsfinansiering per
temaområde, 2015, Mkr

Fördelning av insatser inom
elkraftområdet 2015, Mkr
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En strategi för Energimyndighetens
samlade vindarbete

– Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser
– Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning
– Ska ge vägledning vid prioriteringar och nya insatser
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Utmaningar och möjligheter

•

Helt förnybart kräver stor utbyggnad. Energiöverenskommelsen har mål om
100 % förnybart elsystem till 2040 och för det behövs ca 50 TWh ny vindkraft
enligt flera olika studier.

•

Ett nytt elsystem. Med variabel produktion från vindkraft behövs nya tekniska
lösningar om vi fortsatt ska ha ett robust system med hög försörjningstrygghet.

•

Hållbar utveckling. För en stor utbyggnad av vindkraft behövs resurseffektiv och
miljöanpassad teknik och planering där människor och näringsliv gynnas.

•

Specifika förhållanden. Tekniker för kallt klimat och skog är en förutsättning då
förhållandena i landets norra delar är mer extrema än där turbinerna utvecklas.

Målet med strategin

Effektmål:
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Vindkraft
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Vindkraften utgör en betydelsefull del av den
svenska elförsörjningen. Vindkraften bidrar med klimatnytta,
näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet. Driften och
utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Strategins mål:

Målet med Energimyndighetens insatser
är att inom några strategiskt utvalda områden bidra till att
bygga upp kunskap och kompetens, utveckla innovationer
och stärka näringslivet både lokalt och nationellt.

Prioriterade insatsområden

Hållbarhet
Svenska
förhållanden

 Möjlighet att bygga i kallt klimat
 Möjlighet att bygga i skog
 Möjlighet att bygga i innanhav

Integration i
energisystemet






Hållbar vindkraftsutbyggnad
Vindkraftens miljöeffekter
Vindkraftens plats i samhället
Lokal nytta från vindkraft

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

Energimyndighetens programsatsningar
inom vindkraft
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Kallt klimat
Vindforsk IV
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Omfattningen på myndighetens stödinsatser på vindkraftsområdet
har varit ca 60 Mkr per år under åren 2013-2016.
VindEL-programmet medför en ökning av stödet till vindkraft med
ca 6 Mkr per år.

Miljö / Samhälle

Energimyndighetens vindprogram

Vindval

Nätverket för vindbruk

Främjande

Forskning

SWPTC

Teknik

VindEL

VindEL-programmet - inriktning

VindEL är ett tillämpat forskningsprogram som syftar till att
möta behovet av lösningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad
i Sverige.
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige medför samtidigt goda
möjligheter för nya innovationer och programmet syftar därför
även till att bidra till att utveckla näringslivet i Sverige inom
vindkraftsområdet.
Insatserna inom programmet
riktas mot de i strategin
utpekade prioriterade
insatsområdena.

VindEL – Budget och Tidplan

Programbudget
Programmet omfattar totalt 133 Mkr
Ökning med ca 6 Mkr per år jämfört med tidigare nivå
Ökningen utgörs i huvudsak av nya satsningar på lösningar inom
området hållbarhet, samt ambitioner om ökad samverkan i
internationella projekt.

Tidplan
Programstart mars 2017 och programslut december 2021
Uppföljning efter 2 år och beslut om eventuell förlängning med
ytterligare 2 år.

Utlysning 1 inom VindEL
Ansökningstid
Utlysningen öppnade 2017-03-08 och stänger 2017-06-20.
Länk till utlysningen

Budget
Budgeten för utlysningen är ca 50 Mkr.

Prioriterade områden
Ansökningar välkomnas
inom samtliga prioriterade
områden.
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Möjlighet att bygga vindkraft i skog





Mätning och modellering av vindresursen över skog
Optimering och styrning av vindkraftsproduktion i skog
Logistik och byggnation av vindkraft i skogsmiljöer
Teknik, drift och underhåll för vindkraft i skog

Möjlighet att bygga vindkraft i kallt klimat







Svenska
förhållanden

Kartering och karakterisering av nedisning
Hantering av miljö och säkerhetsrisker, ex. iskast och ljud
Prognoser för nedisningens påverkan på elproduktionen
Fungerande isdetektering och avisningssytem
Logistik och byggnation av vindkraft i kallt klimat
Teknik, drift och underhåll i kallt klimat

Möjlighet att bygga vindkraft i innanhav





Mätning och modellering av vindresursen över innanhav
Optimering och styrning av elproduktion i innanhav
Logistik och byggnation av innanhavsbaserad vindkraft
Teknik, drift och underhåll för vindkraft i innanhav

Metoder för hållbar vindkraftsutbyggnad




Resurseffektiv planering och utbyggnad av vindkraft,
exempelvis effektivare logistiklösningar
Ökad kunskap om vinkraftens påverkan under hela livscykel
Kunskap och metoder för långsiktig planering av vindkraft

Lösningar för minskad miljöpåverkan


Hållbarhet

Teknik och metoder som bidrar till att finna lösningar
på vindkraftens påverkan på människa, djur och natur

Resurseffektiv vindkraft



Utveckling av teknik och metoder för återbruk och
återvinning av vindkraftverk
Utveckling av alternativa materialval för ökad
resurseffektivitet och hållbarhet

Vindkraftens plats i samhället


Teknik och metoder som bidrar till att finna lösningar som
möjliggör samexistens mellan vindkraft och andra
samhällsintressen

Reglerresurser och balanstjänster vid stora mängder vindkraft
i systemet







Samspel mellan olika delar av reglermarknaden
Behov av nya marknader för balansering
Lokalisering av primärregleringen
Dynamisk allokering av transmissionskapacitet
Dynamisk nivå av reserver beroende på behov.
Samverkan mellan vindkraft och olika lagringstekniker eller andra energibärare.

Hög andel variabel elproduktion




Integration i
energisystemet



Ökad kunskap om effekter av vindkraftens variabilitet
Utveckling av prognoser, modeller och planeringsverktyg
Utveckling av policy, regelverk och marknadsmodeller som
tar hänsyn till stor andel vindkraft i systemet
Förbättrade scenarier och modeller med mycket vindkraft

Vindkraften bidrar med nätnytta






Nyttan av och utformning av prognoser, mätning och observerbarhet i nätet för
att upprätthålla elkvalitet (till exempel spänning) och systemstabilitet.
Nyttan med och utformning av metoder för styrning av turbiner och parker för
att uppnå elkvalitet och systemstabilitet (exempelvis frågor kring så kallad
virtuell tröghet och anslutning av vindkraftparker)
Studier av styrning av vindkraftsparker, vilka funktioner kan lokaliseras ut i
vindturbinsstyrning och vilka som ska vara centraliserade.
Studier av rationellt uppfyllande av tekniska krav (Grid Codes) samt utveckling
av metoder att kontrollera att funktionalitet uppfylls.
Demonstration av tekniker som bidrar med systemtjänster och nätnytta.

Utlysning 1 inom VindEL
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Projektkategorier
Ansökningar inom tre projektkategorier.
Behovsdriven akademisk forskning: Forskningsutförare vid UoH och
institut, längre projekt möjligt, samverkan med behovsägare
nödvändigt, men inget krav på samfinansiering
Företagsdrivna innovationsprojekt: Aktör som ska nyttiggöra
resultaten deltar i projektet, krav på minst 50 % samfinansiering,
kortare projekt
Verifieringsprojekt: Kortare projekt för att verifiera lösningar i
relevant testmiljö, två underkategorier – förstudier och pilotprojekt,
krav på samfinansiering (50 % förstudier, 75 % pilotprojekt)

Plan för utlysningar i VindEL
Förutsägbarhet
En utlysning om året vid ungefär samma tid på året.

Strategin styr
Prioriterade forskningsområden tar avstamp i
Energimyndighetens strategi. Strategin ses över regelbundet.

Särskilda prioriteringar
Möjligheter till särskilda insatser och prioriteringar finns och
kommuniceras genom utlysningarna.

Lång ansökningstid
Väl tilltagen öppentid för utlysningar för att underlätta för
formation av projektgrupper.

