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HUR FÅR VI ELNÄT FÖR FRAMTIDEN?
Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att
bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens
vågor går höga kring hur vi ska producera allt mer el är det tyst
om elnäten som ska leverera den.
Det är ett stort problem. Utmaningen att få tillräckliga elnät på
plats i tid är monumentala och kostnaderna som i slutändan
hamnar på elnätskunderna kommer bli hisnande. Tar vi inte
utbyggnaden av elnät på allvar är risken stor att det inte finns
någon el i uttaget och att Sverige missar uppsatta klimatmål,
oavsett hur mycket vind- eller kärnkraft vi bygger.
Environment and Public Health Institute (EPHI) har samlat
några av de skarpaste hjärnorna som i ett antal korta rapporter
beskriver utmaningarna kring framtidens elnät.
I denna, den andra av totalt sex rapporter, får vi Niclas
Damgaards, chefsstrateg på Svenska kraftnät, perspektiv på
framtidens elnät där fokus ligger på hur stort problemet är och
hur utmaningen ser ut. Hur mycket el och elnät behöver vi
egentligen?

Christofer Fjellner
Managing Director – Environment
and Public Health Institute
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En ny elektrifiering av Sverige
– ökad överföringskapacitet
och mer produktion
Elanvändningen i Sverige har legat relativt stabilt på en nivå
kring 140-150 TWh/år sedan slutet av 1980-talet. Detta hade
dock föregåtts av en snabb ökning av elanvändningen från
dryga 60 TWh 1970. Under 1970- och 80-talen tredubblades
elanvändningen inom bostäder och service och det var också
en viss ökning i industrin. Det som skedde var i första hand att
oljan nästan helt fasades ut från sektorn bostäder och service,
vilket dels skedde genom en kraftig elektrifiering och dels
genom en tillväxt av fjärrvärmen. Även inom fjärrvärme har
oljan försvunnit, i första hand till förmån för biobränslen.
Under många år var det en allmänt accepterad uppfattning
bland experter att elanvändningen skulle ligga kvar på
nivåer kring 140-150 TWh. Så sent som i Svenska kraftnäts
långsiktiga marknadsanalys 2018 (LMA 2018) antogs den totala
elförbrukningen 2030 ligga på drygt 150 TWh och för 2040
redovisades ett intervall på mellan 141-179 TWh. Förbrukningen inom ”ny industri” uppgick till 25 TWh i högscenariot
för 2040 (innefattande bl.a. serverhallar och batterifabriker).
Detta innebar att industrin totalt skulle ha en förbrukning på
ca 75 TWh i högscenariot för 2040. Scenariot som togs fram
2018 innebar ändå en ökning jämfört med vad som antagits i
motsvarande analys 2016.
För 2021 års långsiktiga marknadsanalys (LMA 2021) valde
Svenska kraftnät en delvis annorlunda ansats. Tidigare hade
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fokus legat på att ta fram ett referensscenario. Även om det
strikt sett inte rörde sig om en prognos, var det ändå något av
en ”bästa gissning” kring den framtida utvecklingen. För 2021
togs istället fyra olika scenarier fram, som skilde sig såväl vad
gäller utvecklingen av förbrukningen som produktionen.
Scenario småskaligt förnybart
I scenariot småskaligt förnybart sker en viss ökning av
elanvändningen till 184 TWh år 2050. Det sker en viss elektrifiering i industrin, men ingen omfattande elektrifiering. Stort
fokus antas ligga på energieffektivisering. På produktionssidan
präglas scenariot av en kraftig utbyggnad av solelsproduktionen.
Scenario färdplaner mixat
Scenariot färdplaner mixat tar avstamp i de färdplaner för olika
sektorer som togs fram inom Fossilfritt Sverige, vilket innebar
en ökning av elanvändningen med runt 50 TWh till 194 TWh
år 2050. På produktionssidan sker en ökning av den förnybara
produktionen, främst vind men även en del sol, samt att två
reaktorer livstidsförlängs för drift efter 2050.
Scenario elektrifiering planerbart
I scenariot elektrifiering planerbart sker en kraftig ökning av
elanvändningen i Sverige liksom i övriga Norden. I Sverige
antas elanvändningen år 2050 uppgå till 282 TWh, dvs närmare
100 TWh högre än i de två tidigare scenarierna. Det sker även
en ökning i övriga Europa men inte i samma utsträckning
eftersom en del av energitillförsel sker i form av importerad
”grön” gas. Det som driver ökningen av efterfrågan i Sverige är
i första hand industrin , men även en omfattande elektrifiering
av vägtransporter, medan hushåll, service och transporter (t ex
elbilar) minskar något. Detta kan också ses som att det implicit
finns ett antagande om ökad energieffektivitet.
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Förnybar produktion byggs ut, men detta sker tillsammans
med bibehållen eller ökad planerbar produktion. Detta innebär
bland annat att den installerade kapaciteten kärnkraft år 2050
antas vara något högre än vad som finns idag. Samtidigt ökar
dock den installerade kapaciteten vind från ca 9,5 GW till drygt
37 GW och även solkraften ökar till drygt 12 GW.
Scenario elektrifiering förnybart
Scenariot elektrifiering förnybart har en liknande utgångspunkt vad gäller förändringarna på förbrukningssidan, som
i föregående scenario. Elanvändningen ökar dock något mer
och el används i ännu högre grad för förädling och export av
fossilfria råvaror och produkter.
Den stora skillnaden ligger dock på produktionssidan. Medan
elektrifiering planerbart innehåller ett antagande om tillförsel
av ny kärnkraft, antas all kärnkraft ha stängts ned till 2045
i förnybartscenariot. Vindkraften ökar till drygt 63 GW och
solkraft till ca 23 GW.
Kommentarer till scenarierna
Utgångspunkten när arbetet inleddes med att ta fram scenarierna var att de skulle vara explorativa och att olika möjliga
framtider skulle speglas i dem. Inget av scenarierna var avsett
att beskriva en önskad utveckling. Ingen bedömning gjordes
heller kring hur sannolika de olika scenarierna var, utan de
skulle enbart vara ”möjliga”.
Utvecklingen har dock gått snabbt och redan när analysen
presenterades hamnade snabbt fokus på de två elektrifieringsscenarierna. Dessa scenarier ger båda ungefär en fördubbling
av elanvändningen och det finns ett starkt intresse från
näringslivet som gör att dessa scenarier förefaller realistiska
vad gäller utvecklingen av efterfrågan på el. Det är dock inte
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samma sak som att vi idag vet att en sådan utveckling kommer
att ske, utan det kan finnas en mängd faktorer som gör att
utvecklingen går en annan väg.
Förutom att det idag finns tecken på att elanvändningen kan
bli ännu högre, finns det också faktorer som kan leda till en
lägre elanvändning än vad som antas i dessa scenarier. En
kraftig elektrifiering bygger bland annat på att det är möjligt att
ansluta ny elförbrukning i tillräckligt snabb takt, vilket ställer
stora krav på såväl nätbolag som tillståndsgivande myndigheter. Vidare förutsätts att elpriset är tillräckligt konkurrenskraftigt, samt att elsystemet kan uppvisa en tillfredsställande
leveranssäkerhet. Slutligen är en viktig förutsättning att
företagen kan vara konkurrenskraftiga med sina produkter och
få avsättning för dessa på internationella marknader.
Figur 1. Antaganden för Sveriges elanvändning, Svenska kraftnäts långsiktiga
marknadsanalys 2021
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2045

Figur 2. Antagen installerad kapacitet, Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys 2021

Källa: Svenska kraftnät

MARKNADSUTVECKLINGEN I DE OLIKA
SCENARIERNA
Elenergibalans (årsbasis)
Modellsimuleringar för de fyra scenarierna indikerar att
Sveriges elenergibalans på årsbasis initialt är klart positiv. För
2035 är överskottet mellan 15-25 TWh i de fyra scenarierna.
För 2045 är överskottet betydligt mindre och i de två elektrifieringsscenarierna är Sverige som helhet närmast i balans
vad gäller årsenergier. Dock ökar ”spillet”, dvs elproduktion
som inte kan tas tillvara, relativt mycket i samtliga scenarier
förutom elektrifiering planerbart. I scenariot elektrifiering
förnybart spills 16 TWh år 2045, medan nettoexporten enbart
uppgår till 2 TWh.
I elektrifieringsscenarierna sker också en intressant utveckling
vad gäller balansen mellan de olika delarna av Sverige. I de
allra nordligaste delarna av Sverige, elområde 1 (SE1) innebär
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elektrifieringsscenarierna att området blir importberoendet
på årsbasis. Det är i SE1 stora delar av den nya elintensiva
industrin är belägen. Det riktigt stora produktionsområdet för
vattenkraften är dock elområde 2 (SE2) Om vi därmed ser till
norra halvan av Sverige – SE1 och SE2 tillsammans – kvarstår
ett betydande produktionsöverskott. [Här kan det vara aktuellt
att lägga in figur som visar på energibalanserna].
För södra Sverige skiljer sig balansen åt mellan de olika scenerierna. SE3 är nästan i balans på årsbasis i scenariot elektrifiering planerbart, medan området har ett stort underskott
i övriga tre scenarier. SE4 antas däremot ha ett överskott i
scenariot elektrifiering förnybart, till följd av att en stor del av
den havsbaserade vindkraften antas anslutas till SE4.
Elpriser
Elprisutvecklingen är svår att förutsäga på såväl lång som kort
sikt. All sådan långsiktig analys bygger på att marknaden,
givet olika politiskt satta begränsningar, utvecklas så att den
är i balans. Är det lönsamt att bygga ny produktion kan denna
förväntas bli byggt. Detta gör att prisbilden i hög grad drivs
av antaganden om kostnader för ny produktion, inklusive
eventuella bränslepriser.
Givet dessa antaganden är prisnivån i de olika scenarierna
relativt likartad och det är generellt sett inte några särskilt
stora prisskillnader mellan de olika elområdena. Scenariot
småskaligt förnybart sticker ut med lägre priser än övriga
scenarier, vilket delvis kan förklaras med att solkraftproduktionen byggs ut med delvis andra drivkrafter än elpriset. I de
tre övriga scenarierna varierar elpriset från knappa 30 EUR/
MWh till knappa 40 EUR/MWh (genomsnitt på årsbasis). I
elektrifieringsscenarierna har SE1 det högsta elpriset i Sverige
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år 2045 och även SE3 sticker ut med ett högre elpris än kringliggande områden i scenariot elektrifiering förnybart. I detta
scenario har SE4 det lägsta priset Detta ska dock inte tolkas
som prognoser. Analysens syfte är i stor utsträckning att identifiera behov för utveckling av kraftsystemet och ytterligare
åtgärder kan därmed komma att vidtas för att möta sådana
behov. De relativt små prisskillnaderna inom Sverige hänger
naturligtvis också ihop med att de stora kapacitetsförstärkningarna mellan SE2 och SE3 har inkluderats i analysen.
Medan prisskillnaderna inom Sverige är relativt små är
prisskillnaderna mellan Sverige och merparten av våra grannländer större. Detta indikerar att det utifrån ett marknadsperspektiv långsiktigt finns ett behov av ytterligare överföringskapacitet mellan Sverige och våra grannländer.
Den stora förändringen vad gäller elpriser är inte i första
hand hur den genomsnittliga prisnivån förändras, utan hur
prisvolatiliteten utvecklas. Andelen av tiden med mycket låga
eller mycket höga priser kan generellt förväntas öka jämfört
med vad vi sett historiskt. Här är dock en stor skillnad mellan
scenariot elektrifiering planerbart och övriga scenarier särskilt
för år 2045. I elektrifiering planerbart är det få timmar med
såväl mycket låga priser eller mycket höga priser år 2045. På
vägen dit (2035) uppvisar dock även detta scenario relativt
många timmar med höga priser.
Resurstillräcklighet
Resurstillräckligheten, dvs systemets förmåga att möta
efterfrågan, är central i alla kraftsystem. Traditionellt har
kraftsystem dimensionerats så att det (nästan alltid) ska
finnas tillräcklig produktion för att möta förbrukningen. I det
framtida kraftsystemet, med stora inslag av väderberoende
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produktion, ökar dock betydelsen av bland annat efterfrågeflexibilitet. Detta gäller för samtliga scenarier i den långsiktiga
marknadsanalysen.
Modellsimuleringarna för 2045 ger en indikation på hur stora
utmaningarna kring resurstillräckligheten kan förväntas bli.
Till att börja med finns det en tydlig koppling till hur elanvändningen förväntas utvecklas. I scenariot elektrifiering förnybart
finns, enligt analysen, i stort sett inga problem med resurstillräckligheten. I scenariot förnybart mixat ökar utmaningen
något, men det förefaller möjligt att detta kan hanteras med
hjälp av efterfrågeflexibilitet.
I elektrifieringsscenarierna växer utmaningarna betydligt.
Utan någon som helst efterfrågeflexibilitet (vilket är ett
orealistiskt antagande) skulle elbrist förväntas uppstå under
229 timmar per år i elektrifiering planerbart och 889 timmar
i elektrifiering förnybart. Bristen i den värsta timmen uppgår
till ca 6100 MW respektive ca 13000 MW. Detta kan jämföras
med att topplasten en kall vinterdag i dagsläget ligger på ca
27000 MW. Lägger man sedan på efterfrågeflexibilitet i olika
steg minskar bristen. Först antas alla vätgaselektrolysörer
vara flexibla. Under ett sådant antagande försvinner nästan
problemet med resurstillräcklighet i elektrifiering planerbart,
medan det kvarstår en förväntad brist under 40 timmar per
år i elektrifiering förnybart. Lägger man sedan på elbilar och
industrier minskar den förväntade bristen till 2,3 timmar per
år och om även serverhallar antas vara flexibla minskar den
ytterligare till 0,5 timmar per år. Dock kvarstår en brist i den
värsta timmen på nästa 2300 MW även efter att all efterfrågeflexibilitet utnyttjats.
Av detta kan man för det första dra slutsatsen att efterfrågeflexibilitet kommer att vara av stor betydelse för att klara
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resurstillräckligheten. För det andra är utmaningen i scenariot
elektrifiering förnybart mycket stor. Även om det i modellsimuleringar kan förefalla som att resurstillräckligheten
möjligen kan mötas med efterfrågeflexibilitet i detta scenario
är det inte sannolikt att detta i praktiken kommer att räcka till.
Exempelvis krävs betydande lagerkapacitet för att vätgasen
ska vara flexibel, utan att negativt påverka dessa industriers
kärnprocesser. Det är rimligt att förvänta sig att elektrolysörerna kommer att vara flexibla i relativt hög grad, men dessa
produktionssystem och lagring av vätgas kommer i första hand
att dimensioneras utifrån industrins behov och inte kraftsystemets. Vidare innebär mer flexibilitet att elektrolysörernas
nyttjandegrad går ned. För ett givet behov av vätgas, kommer
den installerade elektrolysörskapaciteten att behöva gå upp
vilket kan ge andra utmaningar.
Utmaningarna vad gäller att klara resurstillräckligheten är
väsentligt mindre i ett system med en större andel planerbar
produktion. Detta innebär inte att efterfrågeflexibliteten
inte kommer att behövas i ett sådant system, utan bara att
efterfrågeflexibilitet, lagring och planerbar produktion kan
komplettera varandra för att möta systemets samlade behov.
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Figur 3. Modellerad effektbrist, Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys
2021
Modellerad genomsnittlig eﬀektbrist
900
800
700
600
500
400
300
200
100
10

h/år

3
2
1
0

SF
2021

2025

FM

EP

EF

2045

LOLE h/år
Ingen ﬂex 0,2

0,1

0,5

28

229

889

Flex
vätgas

0,2

0,1

0,2

12

0,5

40

Flex viss
industri/
elbilar

0,2

0,0

0,0

1,2

0,0

2,2

Flex
serverhallar

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

0,5

Ingen ﬂex

0,02

0,01

0,25

33

119 1 607

Flex vätgas

0,02

0,01

0,12

11

0,23

46

Flex viss
industri/
elbilar

0,02

0,00

0,00

0,86

0,00

1,70

Flex serverhallar

0,02

0,00

0,00

0,22

0,00

0,36

EENS GWh/år

Källa: Svenska kraftnät

12

Behov av ökad överföringskapacitet
Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys indikerar också
ett behov av att förstärka det svenska elnätet. Elektrifieringen
av industri i nordligaste Sverige kan innebära att flödet av
el i framtiden kommer att gå norrut från SE2 till SE1 och att
nuvarande överföringskapacitet är begränsande under en stor
del av tiden. I en situation med stora mängder havsbaserad
vindkraft i söder kan en liknande situation uppstå mellan SE4
och SE3, dvs att norrgående flöden begränsas av överföringskapaciteten. Detta är mycket ovanligt i dagsläget. Bedömningen
är dock också att de norrgående kapaciteterna sannolikt kan
ökas med relativt små insatser, även om dessa analyser ännu
inte är gjorda.
En diskussion som numera ofta förs i ljuset av elektrifieringen
i norr är om det behövs förstärkt överföringskapacitet mellan
SE2 och SE3. Analyserna visar att även om större delen av
produktionen i SE2 behövs för att möta elbehovet i SE1 så
uppstår begränsningar söderut över snitt 2 (mellan SE2 och
SE3) relativt ofta i de flesta av de analyserade scenarierna.
Ett undantag är scenariot Elektrifiering planerbart, med
mer kärnkraft i SE3, där begränsningarna över snitt 2 är mer
sällsynta. Snitt 2 kommer dock även i framtiden att vara
viktigt för att möta överföringsbehovet mellan norra och södra
Sverige, och investeringarna där drivs dessutom i hög grad av
ett behov att förnya det existerande nätet.
Analyserna visar också på att de generellt finns en nytta att
öka överföringskapaciteten mellan Sverige och i stort sett alla
våra grannländer. Däremot så måste naturligtvis mer ingående
analyser göras för att bedöma om sådana förstärkningar är
samhällsekonomiskt lönsamma. I ett tidsperspektiv av att par
decennier kommer också ett antal av de existerande överföringsförbindelserna att behöva förnyas och det är då naturligt
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att även se på en potentiell kapacitetsökning.
Sammantaget innebär detta att investeringarna i transmissionsnätet behöver öka kraftigt framöver, vilket illustreras av
nedanstående figur som visar utvecklingen i investeringstakt
i Svenska kraftnäts anläggningsportfölj för den kommande
10-årsperioden.
Figur 4. Investeringstakt i Svenska kraftnäts anläggningsportfölj

Källa: Svenska kraftnät

Vad krävs för att förverkliga elektrifiering?
För att klara den omställning och elektrifiering som Sverige ser
ut att vara i starten av krävs stora insatser från många aktörer i
samhället.
Som exempel kan nämnas satsningarna i övre Norrland.
Svenska kraftnät har som exempel gett besked om att erbjuda
ca 2000 MW i ökade uttag i övre Norrland. Det motsvarar
ungefär uttaget från tio mellanstora svenska städer. För att
möjliggöra detta ska ett investeringspaket på 8,4 miljarder för
Norrlandskusten genomföras. Svenska kraftnäts ambition är
också att halvera ledtiden för dessa projekt. Detta är dock bara
första steget och önskemålen i området är mycket större. Effek-
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tuttaget i Norrbotten ligger i dagsläget på ca 1100 MW, men
det finns ansökningar om ökat uttag på 11000 MW – dvs 10
gånger dagens uttag i området. Detta fångar inte heller hela det
möjliga framtida behovet. Enbart LKAB pratar om ca 70 TWh
årsförbrukning när hela deras utbyggnad är klar 2050.
Utvecklingen att ansluta ny förbrukning och produktion,
samt att överföra el mellan olika delar av Sverige och utlandet,
kommer att öka över hela Sverige. Lösningarna behöver
dessutom komma på plats snabbt. Svenska kraftnät har
ambitionen att halvera ledtiden och förändrar därmed de
interna processerna. Bland annat innebär det att flera delar av
investeringsprocesserna kommer att köras parallellt, istället för
sekventiellt. Det är en nödvändighet för att förkorta ledtiderna,
men ökar naturligtvis också risken för att man arbetar med fel
saker. Vad händer om det man trott ska realiseras inte sker –
och utvecklingen istället sker på annan plats?
Det räcker naturligtvis inte att Svenska kraftnät, och andra
nätbolag, ändrar sitt sätt att arbeta. Exempelvis ska en mängd
tillstånd på plats för att kunna bygga elnät. Här finns mängder
av intressekonflikter – där elnät typiskt sett rankas ganska lågt.
Acceptansen varierar också. Ofta möts nya elledningar av ett
starkt lokalt motstånd från såväl markägare som den lokala
politiken. Även om det är förståeligt är det inte förenligt med
en omfattande elektrifiering av samhället. Acceptansen, och
stödet, från olika delar av samhället kommer att vara centralt.
Effektiviteten i utnyttjandet av den befintliga och nya infrastrukturen kommer också att vara central. Det handlar om
tid och kostnader, men också om att begränsa den negativa
miljöpåverkan som all infrastruktur oundvikligen har.
Elektrifieringen av industrin är också nära kopplat till
produktion av vätgas – det är denna som driver den stora
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ökningen av elanvändningen i norra Sverige. Frågor kring
lokalisering av exempelvis vätgaselektrolysörer, eller annan
energiintensiv verksamhet kommer att bli central. Den
elintensiva verksamheten kan behöva lokaliseras där det finns
tillgång till el. Det kan handla om samlokalisering av elproduktion och elförbrukning – exempelvis elektrolysörer och
havsbaserad vind eller annan produktion.
I det sammanhanget behöver man också ställa sig frågan om
det alltid är elen som ska transporteras, eller om det är mer
ändamålsenligt – utifrån kostnader, tid etc – att bygga annan
infrastruktur. Samplaneringen mellan el och annan energiinfrastruktur kommer därför att bli central i det framtida energisystemet. Som exempel kan nämnas att Nordion Energi och
Gasgrid Finland nyligen presenterade vad de kallar för Nordic
hydrogen route med rörledningar för vätgas genom norra
Sverige och Finland.
Figur 5. Ett möjligt vätgasnät i norra Sverige och Finland

Källa: Nordic Hydrogen Route
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En betydande utmaning kommer att vara resurser – i första
hand i form av kompetenta medarbetare i de olika företag,
myndigheter och andra organisationer som är en del i denna
omställning. Det är personal som i dagsläget inte finns
tillgänglig och som därmed är en utmaning för alla inom
branschen.

Niclas Damsgaard
Chefsstrateg på Svenska kraftnät
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Environment and Public Health Institute

Environment and Public Health Institute
Environment and Public Health Institute är en idéburen
tankesmedja som tar sig an vår tids miljö och hälsohot.
När andra vänder sig till politiker för lösningar söker vi
svaren bland ingenjörer och entreprenörer.
Ephi publicerar med jämna mellanrum rapporter som
omfattar aktuella ämnen.
På ephi.se kan du ta del av samtliga publikationer.
www.ephi.se
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