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Energiförsörjning en av Europas viktigaste framtidsfrågor
Konkurrenskraft

Trygg energiförsörjning

EUs energi- och klimatpolitik
anger utmaningarna

Miljö- och
klimatfrågan
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Elproduktionens framtida struktur i Europa (EU15/25)
Av åldersskäl läggs
produktionsanläggningar
motsvarande 50 % av dagens elproduktion ner till år 2030
Efterfrågan förväntas öka med
ytterligare 1 400 TWh till år 2030
Totalt behövs ny årlig
produktionskapacitet på
2 000 – 2 400 TWh skapas

E.ON Sveriges verksamhet växer starkt
58 Miljarder i investeringar (2006-2013)
y Elproduktionsökning (10 TWh) i Norden
i kraftvärme, kärnkraft, vattenkraft
och i vindkraft
y E.ON har 8% av Nordens elproduktion,
men 17% av aviserade investeringar

Vattenkraft 5 miljarder kr

Värme 8,5 miljarder kr

Kärnkraft 14 miljarder kr

Värmekraft 4,3 miljarder
kr

Elnät och mätare 18
miljarder kr

Vindkraft 5,5 miljarder kr

y Kraftig satsning på vindkraft ca 2 TWh
y Stor satsning på biomassa eldade kraftvärmeverk i södra och mellersta Sverige
y Biogassatsning planerad >350 GWh
y FoU om CO2 capturing and storage
y Elnäts- och mätarinvesteringar
– vi vädersäkrar 150 km per vecka
– 100 000 tillstånd krävs för
kommande fem års arbeten

Öresundsverket 1953 - 1993
Öresundsverket byggdes i tre
omgångar; 1953, 1957 & 1964 i
Malmö oljehamn och använde
kol samt olja som bränsle.
Öresundsverket var en viktig
hörnsten i den sydsvenska
energiförsörjningen med en
sammanlagd produktionskapacitet av 400 MWel och
250 MWvärme.
Verket lades i malpåse 1993 efter
40 år av elproduktion.

Öresundsverket – tryggar elförsörjningen
y adderar elproduktion och
minskar Sveriges importbehov
av el.

Total elanvändning och elproduktion per kraftslag

y stärker elbalansen i södra
Sverige och minskar risken för
stora strömavbrott.
y möjlighet att försörja Malmö
vid större strömavbrott i
stam/regionnätet genom önätsdrift.

Källa: Nordel

Öresundsverket 2009 – ett högeffektivt kraftvärmeverk
Tekniska data
Bränsle
Inst. eleffekt
Inst. värmeeffekt
Elverkningsgrad
Totalverkningsgrad

Naturgas
440 MW
250 MW
>58%
>89%

Årlig prod. 3 TWhel och 1 TWhvärme
Motsvarar energin som behövs för att försörja 70 % av Skånes hushåll
med el samt 40 % av Malmös fjärrvärmebehov
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Naturgaseldat kombikraftvärmeverk

Öresundsverket – minskar utsläppen globalt
y Öresundsverket ersätter produktion vid
kolkondenskraftverk i det nordeuropeiska
energisystemet.

Utsläppsjämförelse av CO2 mellan
Öresundsverket och koleldat
kondenskraftverk vid 3 TWh elproduktion
(1000 ton/år)
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y Växthuseffekten är global.
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y Öresundsverket minskar de globala
utsläppen av CO2 med 1 miljon ton per år.
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y Obefintliga utsläpp av svavel, sot,
partiklar, etc
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Öresundsverket ersätter kolkraft

E.ONs klimatmål: Halvera CO2-utsläppen per kWh till 2030
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Moderniseringen av Öresundsverket
y Föregicks av Sveriges
största rivning
y 14 000 ton material
återvunnet.
y >500 personer på Site
y 45 olika entreprenörer
y 1 800 000 arbetstimmar på
Site
y 4 600 arbetare utbildade i
HSE

Gasturbin

Ångturbin

Pannan

Kylvattensystem

Gasledning till Öresundsverket – 8 km

Tack för
uppmärksamheten!

