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Elanvändningen i det fossilfria Sverige – Färdplan el



Färdplansscenariot – exempel på tillkommande 
elanvändning

• Transporter

– 2030: 20% elbilar; 2045: drygt 70 % elbilar.

– Även elektrifiering av tunga fordon och arbetsmaskiner

• Driftel

– Serverhallar/datacenter: 2030: +3 TWh; 2045: +7 TWh

• Industri

– Ståltillverkning, vätgasbaserad reduktion (”Hybrit”) +15 TWh 2040 (5 TWh redan före 2035)

– Elektrifiering även inom gruvor, cement och kemi



Färdplan el: 

Näten största utmaningen!
Långa tillståndsprocesser och långsam utbyggnad av näten som inte möter 

industrins , transporternas och övriga samhällets behov av el 2045

#färdplanel



De senaste årens rubriker….



Nätkapacitetsbrist i landet:

Källa: Svenska kraftnät

• Uppsala, Mälardalen, 
Stockholm.

• Malmö

• Östergötland, 
Göteborg, Gävle, 
Östersund och Umeå



Brist på vad?

Elbrist

Det finns inte tillräcklig elproduktion för att möta 
efterfrågan på årsbasis  

Effektbrist
Det finns inte tillräcklig kapacitet i elproduktionen för att 
möta efterfrågan i ett givet ögonblick

Kapacitetsbrist
Elnätets förmåga att överföra el är begränsad



Hur hamnade vi här? 

• Befolkningstillväxt
• Byggboom
• Ny elintensiv industri
• Minskad lokal elproduktion
• Åldrande nät
• Långa tillståndsprocesser

Nya utmaningar
• Mer variabel elproduktion
• Klimatomställning kräver 

kraftigt ökad elanvändning



Behoven, exempel

Källa: Vattenfall

Att jämföra med:
Ca 15 MW – Samhälle i Filipstads storlek
Ca 85 MW – Stad i Karlstads storlek
Ca 300 MW – Storstad i Uppsalas storlek
Ca 1500 MW - Stockholm



Samling för nätkapacitet – en trestegsraket

April Maj Juni Juli Hösten

24 april

Dialogmöte 1

Uppstart

7 oktober

Dialogmöte 3

Redovisning av resultat

Överlämnande av 

bruttolista lösningsförslag 

till regeringen

25 juni

Dialogmöte 2

Workshop för lösningar / 

”snabbutredning”

Vilka är lösningarna på 

olika nivåer, aktörer och 

vilka är hindren?



Deltagare bl a

Nätkoncessions-
utredningen



Snabbutredning i workshopformat:

Vad?

Vem?

När?

Hur?

NÄT

• Samhällsplanering och tillståndsprocesser

• Incitamentsstrukturer

• Flexibilitet

ANVÄNDNING

• Flexibilitet

LOKAL PRODUKTION
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Samling för nätkapacitet: 

Former för 
dialog, 

kartläggning & 
planering

Effektiva 
tillstånds-
processer

Förutsättningar
för handel med 

flexibilitets-
tjänster

Ansvar vid 
kapacitetsbrist

Marknads-
mässig 

ersättning för 
stödtjänster till 

elsystemet

Flexibilitet i 
abonnemang

Utvecklad 
risksyn

Myndighets-
styrning enl. 
politiska mål

Långsiktighet i 
intäkts-

regleringen

Förutsättningar 
för 

effekttariffer

Användar-

flexibilitet

Lokal

produktion

Nät-

flexibilitet

Planering & 
Tillstånd

Incitament & 
Styrning



Slutsatser Samling
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• Ny situation kräver nytänk

• Stort engagemang för att bidra till lösningar

• Det krävs både akut hantering OCH långsiktigt genomtänkta 
lösningar

• Vem har ansvar för vad, vad får vilken aktör göra, vem ska ta 
kostnaden?

• Regeringen och myndigheterna har en viktig roll.



Samling för nätkapacitet – en trestegsraket

April Maj Juni Juli Hösten

24 april

Dialogmöte 1

Uppstart

7 oktober

Dialogmöte 3

Redovisning av resultat

Överlämnande av 

bruttolista lösningsförslag 

till regeringen

25 juni

Dialogmöte 2

Workshop för lösningar / 

”snabbutredning”

Vilka är lösningarna på 

olika nivåer, aktörer och 

vilka är hindren?

24-25 okt:

- Uppdrag Ei, Lst

- Lokala avtal 
Sthlm/Malmö



Sara Emanuelsson

sara.emanuelsson@energiforetagen.se

Tack för mig!


