ANNONS

Energiskola Del 9

Kinnekulle Energi blickar framåt
Under ett antal veckor har Kinnekulle Energi gått igenom allt från elnät,
elhandel, elpriser, solel och elleverans till energisparande åtgärder,
fiber, laddboxar och hållbarhet. I den sista delen av Energiskolan
blickar Kinnekulle Energi ett snäpp längre in i framtiden och de spännande utmaningar branschen står inför.
– Det vi är säkra på är att vi inte vet hur framtiden kommer att bli.
Det enda vi kan göra är att förbereda oss på hur vi vill och tror att det
ska bli, säger Magnus Hidevik.
På grund av utvecklingen i världen har omställningen från fossila bränslen till
förnybar energi tyvärr blivit än mer aktualiserad.
– Det är extremt viktigt för framtiden att minska vårt klimatavtryck samt att
minska vårt beroende av el som produceras med till exempel kolkraft och naturgas. Exempelvis ställer höjda gaspriser större krav på hela energiindustrin. Vår
förnybara elproduktion med exempelvis sol-, vind- och vattenkraft blir ännu viktigare, inte bara för miljöns skull utan även för elförsörjningen totalt, säger Magnus.
Samtidigt är det angeläget att parallellt energieffektivisera och minska onödig
konsumtion hos både företag och hushåll.
– Alla kanske inte kan göra allting men alla kan i alla fall göra någonting för att
se över sin egen förbrukning och på så sätt bidra till helheten.
Några utmaningar som energibranschen står inför är:
- Kraftigt ökat energibehov. Bland annat går elbilsmarknaden snabbt framåt vilket ökar energibehovet enormt.
- Omställningen. Många företag ställer om till eldriven produktion.
- Energikostnaderna. Det finns en klar risk att de fortsätter att vara väldigt svajiga
framöver då det kort och gott är tillgång och efterfrågan som styr priserna.
- Energilagring. Det framstår alltmer som en nyckelfråga i framtiden.
Det forskas idag på många lösningar gällande energilagring och utvecklingen
går snabbt framåt. Det handlar mycket om att kunna balansera toppar och dalar
för att hitta stabilitet i nätet samtidigt som det är viktigt att kunna ta tillvara på
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den energi som produceras av tex solceller för att kunna nyttja den vid mörkare
perioder. Man tittar också mycket på olika typer av sammankopplade system
för att kunna nyttja den lagrade energi som finns i exempelvis bilbatterier när
bilen inte används. En annan spännande forskning som pågår är den kring modulära reaktorer men här pratar vi nog säkert 20 år framåt i tiden innan vi kan se
något sådant på plats.
Samtidigt som många vill producera sin egen el med hjälp av solen och bli mer
självförsörjande förväntar man sig att det alltid ska finnas el i uttagen när det behövs, vilket är en balansgång som kräver planering och ställer nya krav på elnäten. Det kommer alltmer olika flexibilitetstjänster där man som privatperson kan
försöka nyttja elen smartare genom att exempelvis köra diskmaskin, tvättmaskin
och billaddare mitt i natten i stället för mitt på dagen. Det kommer även fler produkter med timer där man enkelt kan ställa in tiden för när de ska starta.
Trots många utmaningar ser Magnus mycket ljust på framtiden.
– Energibranschen är en nyckelbransch i framtiden och vi ser redan nu ett
enormt behov av att attrahera nya medarbetare. Det pratas om siffror närmare
100 000 nya medarbetare totalt inom energibranschen fram till år 2040, säger
han och passar på att tipsa blivande studenter att titta åt det här hållet.
– Här finns en energifylld framtid att vara delaktig i och växa tillsammans med.
Nu när vi gått igenom olika delar inom energiområdet under de här veckorna vill
vi gärna veta vad ni läsare tyckte om Energiskolan och om ni vill se fler liknande
reportage i framtiden.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn:

Klipp ut och lämna in hos Kinnekulle Energi i receptionen på järnvägsgatan 29 Götene. Senast 6 maj 2022.

Telefonnummer:

1. Vad tyckte du om vår Energiskola? (svara med ett ord)
2. Vilken del eller vilka delar gillade du mest?
3. Vill du se mer av Energiskolan i framtiden?
- Om ja, vad skulle du gärna vilja veta mer om?

Ja

Nej

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9

Skillnaden mellan Elnät och Elhandel?
Vad är det som påverkar elpriserna?
Producera egen solel
Stabil och säker elleverans
Energibesparande åtgärder
Hur fungerar fiber?
Laddning av elbil
Hållbarhet i fokus
Vi blickar framåt

