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Smarta energilösningar är snart 
den nya normen

Ta språnget – den rätta tiden är nu

Tomas Wall
Desiderate AB

23 januari 2019
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Ny energiteknik kommer…
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Och det går fort…

Nya drivmedel i transporter…

4

Och det går fort…
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Digitalisering som förändrar…
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Och det går fort…

Sakernas internet gör entré…
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Och det går fort…
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Hur tar vi in omvärldsutvecklingen i vår verksamhet?

Vad ska vi göra och när ska vi börja?
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När ny teknik används utvecklas samhälle och företag

Begränsning Teknologisk 
möjlighet

Användning 
av teknik

Samhälls-
utveckling
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Vi vill göra något 
men har en… Och vi får en…

Som möjliggör 
det vi vill…
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Industriella revolutionen
1760 - 1840

Begränsning

Ekonomisk och social utveckling
Urbanisering
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Teknologisk 
möjlighet

Första elgeneratorn - 1831
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Glödlampan, trefasgeneratorn, 
transformatorn 1880-1895

Användning av 
teknik

Nattbild över Europa idag
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Källa:Texas Space NASA Earth at Night

• Ljus
• Kraft

• Värme

Samhälls-
utveckling

Nattbild över Europa 2009

> 6 mrd
100 år
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Stamnätet för kraftöverföring i Europa - idag
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Affärs-
utveckling

Stamnätet för kraftöverföring i Europa

1893

Andra exempel

1876
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1903

1948

> 1 mrd
100 år

> 3 mrd
per år

> 90%
70 år
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• Stadsgas
• Koks
• Olja
• Ångmaskiner
• …..

Affärs-
utveckling

Framåt:

- Vad vill vi åstadkomma nu?

- Vad begränsar oss?
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Samhällsutveckling utan kunskap om de 
långsiktiga konsekvenserna
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1910 2015

Global medeltemperatur

Fortsatt urbanisering ger fler begränsningar…
• Trängsel
• Ansträngd infrastruktur
• Partikelutsläpp
• Begränsad tillgång till…

Brist på el hotar delar av Sverige
”Har kommit väldigt snabbt” - Svt 21 januari 2019

Växande städer, elektrifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu 
riskerar elbrist. Det menar den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, som sagt nej till att öka 
nätkapaciteten på flera håll.
– För tre år sen hade vi inte det här problemet, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg
Svenska Kraftnät.

Sagt nej till ökat effektuttag

• Situationen är mest ansträngd i Mälardalen och Malmöregionen.

• – ”Det är en kombination. I grunden har vi växande städer, med fler bostadsområden och ökad 
kollektivtrafik, sedan kommer på toppen av det de stora industrierna, batterifabriker, datahallar och 
liknande som vill etablera sig.
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Det stora samhällsprojektet idag!

Vi behöver ställa om för att leva:

• Hållbart

• Effektivt

• Säkert / tillförlitligt
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Bekvämt 

Framåt:

- Vilka är de nya teknologiska möjligheterna?
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Förnybarhetsrevolutionen

21

Förnybar energi stärker sin konkurrenskraft

Billigare än någonsin att bygga vindkraft

Jämfört med 2009 ska priserna ha sjunkit med 
66 procent (US DOE)

Solenergi lika billigt som kolkraft

På bara fem, sex år har solpaneler blivit runt 80 
procent billigare (Deutsche Bank)
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Ny teknik med nya egenskaper

403 Gigawatts

2017

539 Gigawatts

2017
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Storleksordning solenergi

• Solen som energikälla är ~200 gånger större än vind, vatten, 
vågor, tidvatten, biomassa och geotermiska källor tillsammans 

• Tre veckor av solsken motsvarar alla kända reserver av fossila 
bränslen

• Under några få dagar tar jorden emot mera solenergi än vad vi 
förbrukat under människans hela historia

23
Källa: ABB corporate research

Fossilfritt i transportmarknaden?
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Förnybara bränslen Elektrifiering

70 000 st12%
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Vad är nytt i en elbil?
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Elmotorn Batteriet

4-5 ggr högre effektivitet Lagrar ”bränslet”

Batterirevolutionen
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Kostnaderna inom batteriteknik faller snabbt

27

25 February 2016

$227 per kWh in 2016 
(McKinsey)

$100

Ny teknik med nya 
egenskaper

Helt nya förutsättningar hos 
energianvändarna

1960

1990

1960

1900

1970 Ny teknik med nya egenskaper
Skulle kunna ”ersätta” det gamla systemet
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Internet

- den stora 
möjliggöraren

29

Industrier som hanterar information 
smälter samman

30

IT Industry
Main frames, desktop, client/server

Telecom Industry
SMS, Voice

Media Industry
Radio, Tv, News, Music

ICT 
Industry

Data based 
Services: Whatsapp

Skype, FaceTime

Cloud services:
Amazon, Google

Web/App based content 
services:

Spotify, Netflix

Internet – WWW – mobilt Internet Sakernas Internet - IoT
1970 20102000
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Vad händer när nyckelvaran är information?

31

År 2000

År 2007

Informationssidan i alla branscher kopplas till Internet!

Internet

Internet har blivit världens mest kapabla dator
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Källa: Martin Elfstadius Diginfo

Nya verktyg och ny  information
• Analytics, 
• Big Data 
• AI - Machine Learning
• Blockchain

Nya kundgränssnitt

Nya kundbeteenden

Global räckvidd
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Plattformarna tar över

Källa: Magnus Melander
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Handel via plattformar för digitala 
energitjänster?
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”NGENIC TUNE ÄR EN SMART TERMOSTAT. 
EN EXTRA HJÄRNA TILL UPPVÄRMNINGEN 
AV DITT HUS. NGENIC TUNE SPAR ENERGI 

OCH PENGAR ÅT DIG, SÅ ATT DU KAN GÖRA 
ANNAT.

FRÅN 2495:-”

Källa: Ngenic.se

Köp elavtal med timpris inuti app.

Skulle kunna bli verklighet snart

Energioptimering och flexibilitet hos kunden – Ngenic Tune

KWh 
ersätts 
av en 
tjänst

Delningsekonomin kommer med 
den nya sol- och batteritekniken
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Community Power: 

“In the sonnenCommunity you can share your self-produced energy with other 
members of the sonnenCommunity. Since you are exclusively using energy from the 

community, there is no need for a conventional energy provider anymore”

www.sonnenbatterie.de

Market price

Buy price

Sell price

“Sonnenbatterie has created one of the 
worlds largest solar energy sharing 
networks”
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Hur tar vi in omvärldsutvecklingen i vår verksamhet?

Vad ska vi göra och när ska vi börja?

37

När ny teknik används utvecklas samhälle 
och företag

Begränsning Teknologisk 
möjlighet

Användning av 
teknik

Samhälls-
utveckling

38

Vi vill ställa om för 
att leva:
• Hållbart
• Effektivt
• Säkert / 

tillförlitligt

”Nya”

”Existerande”

Samhällsprojektet:

När är rätt tid att börja?
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Ambition att driva till hållbarhet?

• Ambitiösa / barriärbrytande mål

= Innovatörens drivkraft är framtidsbilden 
och att skapa kundnytta

• Nya tekniska lösningar

= tänka utanför boxen, våga se potentialen

• Prova, lära och förbättra
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Ta språnget –
den rätta tiden är nu
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