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Att ge en samlad bild över vad som påverkar Malmös elförsörjning idag och fram till
2030 är en komplex utmaning. Frågan kompliceras av att påverkan på elsystemet inte
bara beror av den lokala situationen och därmed inte kan studeras som ett isolerat
område.
Elförsörjningen i Malmö och regionen beror av en mängd olika faktorer så som lagar
och regelverk, rådande marknadssystem, samt tillgång och efterfrågan i närliggande
områden, nationellt och internationellt. Hur tillgång och efterfrågan ser ut påverkas i sin
tur av olika faktorer så som säsong, tid på dygn, väder, underhåll av elnätet och
produktionsenheter samt ekonomiska förutsättningar för produktionsanläggningar,
bränslepriser etc. Komplexiteten ökar ytterligare av politiska faktorer och möjliga
målkonflikter med andra intressen såsom ekonomi, försvaret samt olika miljö- och
naturvärden. En trygg elförsörjning i regionen är en grundförutsättning för
näringslivsutveckling och i förlängningen möjlighet till nya arbetstillfällen.
En grundförutsättning i elsystemet är att det vid varje tidpunkt är balans mellan den el
som förbrukas och den som produceras. För att produktion och konsumtion inte ska
behöva ske på samma plats, måste det vid varje tidpunkt också finnas kapacitet att
överföra den producerade effekten till olika platser på ett driftsäkert sätt. Det är Svenska
Kraftnät som är ansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och
utvecklar transmissionsnätet, de är också systemansvariga för att säkerställa
driftsäkerhet både på kort och lång sikt.
Det finns dock ingen myndighet med övergripande ansvar för energiproduktionen och
som säkerställer att det kommer finnas tillräckligt med produktionsanläggningar för att
tillgodose framtida behov eller bestämmer var ny produktion lokaliseras. I dagsläget
hanteras detta av en avreglerad elmarknad, men frågan är om en myndighet behövs som
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komplement för att säkerställa en trygg elförsörjning i hela landet, eftersom det
historiskt sätt och i dagsläget inte tillförs ökad produktion i södra Sverige.
Det är framförallt på den lokala och regionala nivån som Malmö stad som aktör har
rådighet att agera, varför tonvikten av de slutsatser som presenteras här fokuserar på
dessa nivåer. På nationell nivå kan Malmö stad istället påverka via olika forum och i
dialog med relevanta aktörer så som Energimarknadsinspektionen, elnätsbolag, Svenska
Kraftnät och politiker på nationell nivå.
Möjliga åtgärder och förslag på prioriteringar
I rapporten har en mängd olika åtgärder identifierats med uppskattningar kring
storleksomfattning och rådighet för Malmö stad att agera. Det har också definierats om
åtgärderna påverkar energi-, effekt- eller effektbehovet vid topplasttimmen. I tabellerna
nedan lyfts de åtgärder som vi anser bör vara prioriterade lokalt i Malmö och regionalt.
Åtgärderna listas utan inbördes rangordning med uppskattad omfattning och rådighet.
I tillägg till dessa tycker vi det är viktigt att verka för en ökad förståelse för de potentiella
målkonflikter som finns kopplat till frågan om elförsörjning och att det är bra att försöka
skapa en samsyn bland både beslutsfattare och tjänstepersoner angående prioriteringar
mellan olika områden och aktörer för att hitta möjliga vägar framåt mot en hållbar och
trygg elförsörjning.
I kolumnen med titeln ”Omfattning” presenteras åtgärdens potentiella positiva
påverkan på topplasttimmen (̂
P), maximal produktionskapacitet och effektbehov (P)
samt energibalansen (E). ”Förutsättning” innebär att åtgärden inte kvantifierats i tidigare
studier eller inom detta projekt, men att åtgärden kan ses som en förutsättning som
skapar bättre villkor för att uppnå en trygg elförsörjning.
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Stort överföringsbehov då lokal produktion endast täcker 10 % av elbehovet
Malmös lokala elproduktion under 2019 utgjorde ca. 10 % av det totala elbehovet, vilket
innebar att 90 % av all el som användes i Malmö behövde överföras till staden,
framförallt från elprisområde SE3. Det finns i dagsläget bara en
elproduktionsanläggning i kommunal regi, Sysavs kraftvärmeanläggning, och både det
lokala och regionala elnätet ägs av E.ON. Elbehovet i Malmö förväntas öka, framförallt
p.g.a. elektrifiering inom transportsektorn, vilket sannolikt kommer leda till ett fortsatt
energiunderskott. Satsningar på energieffektivisering kan användas som dämpande åtgärd.
För att bibehålla eller öka graden av självförsörjning behöver ett ökande elbehov mötas
av nya produktionsenheter, där det finns potential för kraftvärme, vind- och solkraft i
kommunen.
Malmös stora energiunderskott innebär också att Malmö oftast har ett effektunderskott
och importerar mer el än vad som produceras momentant. Under årets mest elintensiva
timme har produktionen inklusive nätkapacitetsreserven möjlighet att utgöra upp till ca.
25 % av det momentana elbehovet, och man är därför i hög grad beroende av
överföringskapacitet till staden. För att öka försörjningstryggheten, undvika
kapacitetsbrist och eventuellt höga elpriser bör det vara av intresse att underlätta för
nyetablering av produktion i området. Genom att, i samråd med E.ON i egenskap av
elnätsägare, peka ut områden och ytor som lämpar sig för produktion även utifrån ett
nätperspektiv och inkludera dessa i exempelvis Malmö stads planarbete sänds tydliga
signaler till elproducenter var det är möjligt att etablera lokal produktionskapacitet.
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Stort överföringsbehov då regional produktion endast täcker 20 % av elbehovet
Liksom för Malmö har sydvästra Skåne också ett stort årligt överföringsbehov från
andra elprisområden, vilket uppgår till ca. 80% av elanvändningen. Dessutom förväntas
elanvändningen öka framför allt inom transporter genom elektrifiering av eldrivna
fordon, men också inom service till följd av ökad tillväxt och etablering av datacenter.
För att möta den ökande regionala efterfrågan, öka försörjningstryggheten och hålla
elpriserna nere är det därför viktigt att öka produktionen i regionen, där den största
potentialen ser ut att finnas inom havsbaserad vindkraft. Samverkan och dialog med
grannkommunerna, effektkommissionen och berörda aktörer är en förutsättning för att
uppnå högre lokal produktion. Men det är också viktigt med en dialog samt
påverkansarbete på nationell nivå eftersom många beslut fattas på denna nivå men
påverkar implementeringen på lokal och regional nivå, detta kan exempelvis gälla
kommuners vetorätt för havsbaserad vindkraft eller incitament för planerbar
produktion.
I dagsläget är sydvästra Skåne, liksom Malmö, starkt importberoende under
topplasttimmen, den timme då elbehovet väntas vara som högst. Användningen inom
kategorierna bostäder och service samt den kommande ökningen inom transport utgör
större delen av belastningen vid denna tidpunkt. Genom att identifiera och kvantifiera
potential för efterfrågeflexibilitet i sydvästra Skåne och vidta kunskapshöjande åtgärder
för eventuella flexibilitetsleverantörer kan förutsättningarna för att klara av belastningen
under topplasttimmen öka.
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Vindkraften är viktig för en tryggare elförsörjning
Trots att vindkraftsexpansionen på land har gått snabbt i Sverige, är Malmös lokala
landbaserade vindkraftsproduktion näst intill obefintlig, vilket i hög grad beror på tät
bebyggelse, intressekonflikter och potentiellt snåriga tillståndsprocesser. I dagsläget
arbetar Malmö stad med att öka vindkraftsproduktionen genom pågående projekt i
norra hamnen och längs Yttre Ringvägen. Genom att identifiera och peka ut ytor och
mark med få intressekonflikter till vindkraftsproduktion, kan den lokala landbaserade
produktionen öka ännu mer.
Det finns även mycket goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft längs Skånes kust,
vilket skulle kunna leda till en produktionsökning motsvarande ca. 10% av Sveriges
elanvändning idag. En ökning av havsbaserad vind kan bidra till ökad
försörjningstrygghet, eftersom vinden korrelerar med elanvändningen på en
säsongsskala, under vintern blåser det som mest då även elbehovet är som störst.
Problemet med havsbaserade vindkraftsparker är att deras miljöpåverkan är större än
för enstaka vindkraftverk på land, vilket kräver större utredningar och längre
tillståndsprocesser. Det finns också flertalet intressekonflikter för havsbaserad vindkraft
och många stora projekt får avslag på grund av vetorätt från bland annat försvaret och
kommuner.
En ökad lokal produktion kan förutom att bidra till försörjningstryggheten också
potentiellt bidra till lägre elpriser i elområde SE4. För att detta ska kunna ske måste de

•

Läs mer på
s. 31–32,
34–36

nyttor; försörjningstrygghet, fossilfrihet och konkurrenskraft; som vindkraften medför
kommuniceras till medborgare, politiker och näringsidkare. Intressekonflikter behöver
också hanteras och kommuniceras i ett tidigt skede för att snabba på, och minska
kostnaderna för, tillståndsprocesser. Kommunen bör även verka för att de ska få ta del
av den statliga fastighetsskatt som elproducenter betalar idag, vilket ytterligare kan
påvisa nyttan som vindkraften tillför.
Egen rådighet att öka lokal solkraftsproduktion
Om man önskar öka andelen lokal produktion är solkraft ett produktionsslag där Malmö
stad har stor egen rådighet och kan föregå med gott exempel. Potentialen 2030 gällande
elenergi från solkraft producerad i Malmö uppskattas kunna möta ca 8 % av stadens
prognostiserade årliga elanvändning. Malmö stad bedöms ha egen rådighet över ca en
femtedel av den potentialen. Även på regional nivå ser möjligheterna för
solkraftsproduktion mycket positiva ut och kräver i regel inte samma tillståndsprocess
som för vindkraften då de generellt har en mindre miljöpåverkan. En fördel med
solceller är att de kan installeras både på byggnader och mark och kan samexistera med
landsbygd och stadsmiljö. Det kan dock finnas vissa intressekonflikter mellan
solcellsparker och jordbruksmark.

Läs mer på
s. 32–34

Malmö Stad arbetar redan idag med att installera solkraftsproduktion vid ny-,
ombyggnad och takunderhåll i de fall projekten bedöms uppfylla framtagna kriterier.
Det är viktigt att ta i beaktande att incitament och styrning måste prioritera
klimatomställningen och elförsörjning högt. Åtgärder som nyttjas bör motiveras från
ett samhällsekonomiskt perspektiv där det dock är viktigt att perspektivet inte är för
kortsiktigt eller lokalt.
Att sätta upp och arbeta mot ett konkret övergripande mål i GWh över hur mycket
solkraftsproduktion som ska installeras i Malmö-området är ett sätt att tydliggöra vart
man vill. Mätbara mål är även ett bra sätt att hålla fokus. Det finns dock en utmaning i
att sätta mål relaterat till nyetablerad kraftproduktion som är tillräckligt ambitiösa utifrån
ett klimatperspektiv samtidigt som de är realistiska och accepterade, då detta oftast
innebär målkonflikter. Ett annat alternativ för Malmö att öka lokal solkraftsproduktion
vore att med hjälp av speciella avtal, s.k. PPA:er (power purchase agreements) säkra upp
investeringar för elproducenter i staden eller regionen.
För ökad planerbar produktion behövs tydligare incitament för de
systemtekniska nyttor den bidrar med
Den största mängden elproduktion i Malmö idag kommer från Sysav:s avfallseldade
kraftvärmeverk, ca 92% under 2019. Tidigare har också kraftvärmeverken Öresundsoch Heleneholmsverket funnits tillgängliga på marknaden, men Öresundsverket är
numera nedlagt och Heleneholmsverket fungerar som nätkapacitetsreserv. Denna
kapacitet, som numera inte är tillgänglig på marknaden, motsvarade en
elproduktionskapacitet ca 13 gånger större än den som i dagsläget finns tillgänglig i
Sysav:s anläggning, varav Öresundsverket var ca 10 gånger större och
Heleneholmsverket är ca 3 gånger större än Sysav. Tillräcklig mängd planerbar
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produktion som har en hög tillgänglighet är en fördel för att uppnå ett leveranssäkert
system, som kan producera el även när solen inte skiner eller det inte blåser. I dagsläget
är incitamenten för nyetablering av kraftvärme eller annan planerbar produktion inte
tillräckliga och det efterfrågas tydliga långsiktiga regler. Detta är en fråga som drivs inom
ramen för effektkommissionen vilket gör det till ett viktigt forum för att öka
påverkansmöjligheterna i denna fråga. En frågeställning att titta närmre på är hur det
säkerställs att kritisk produktionskapacitet kan finnas kvar. Behöver dagens situation,
där man endast får betalt för levererad energi (s.k. energy only marknad) anpassas?
Nationell överföringskapacitet fortsatt viktig faktor för Malmös framtida
elförsörjning
Då andelen lokal och regional produktion i Malmö och Skåne är liten blir
överföringskapaciteten en viktig aspekt i frågan om stadens och regionens elförsörjning.
Stora investeringsprojekt pågår på flera håll i transmissionsnätet. Enligt Svenska kraftnät
kommer Västskustförnyelserna, vilka planeras vara färdigställda 2024, långsiktigt
hantera den kapacitetsbrist till Malmö som i nuläget hanterats med mer temporära
åtgärder. Flera pågående projekt syftar till att skapa möjligheter för anslutning av stora
mängder havsbaserad vindkraft i södra Sverige. Även distributionsnäten måste
förstärkas och byggas ut. E.ON har initierat olika åtgärder och gör i dagsläget
bedömningen att dessa är tillräckliga för att klara det prognostiserade behovet. Att
endast förlita sig på tillräcklig överföringskapacitet påverkar elprisnivåer,
försörjningstryggheten och också möjligheten till elberedskap i händelse av
samhällsstörning eller kris. Med mer elproduktion lokalt eller regionalt skulle beroendet
av överföringskapacitet minska.

Läs mer på
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Nya utlandsförbindelser skapar utmaningar och förutsättningar för nätdriften
Utöver de nationella utbyggnads- och förnyelseprojekten i transmissionsnätet pågår det
även en förstärkning av överföringskapaciteten mellan länder. Detta ligger i linje med
EU:s direktiv och är viktigt för att kunna hantera en produktionsmix med en ökad
mängd icke planerbara energikällor. Nya utlandsförbindelser påverkar effektflödena
inom Sverige. Då transmissionsnätet ursprungligen inte konstruerats för de öst-västliga
flöden som orsakats av bl.a. handel via några relativt nya utlandsförbindelser, men även
av stängningen av kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 samt en ökad andel
vindkraftsproduktion, behöver överföringskapaciteten mellan SE2-SE3 och SE3-SE4
vid vissa tillfällen sänkas p.g.a. driftsäkerhetsskäl. För att undvika den typen av
kapacitetssänkningar behövs åtgärder i det svenska transmissionsnätet så som ytterligare
förstärkningar och/eller andra lösningar för att trygga en säker drift.
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Energieffektivisering, fjärrvärme och flexibilitet – möjliggörare för en trygg
elförsörjning
Energieffektivisering är en effektiv möjliggörare för en trygg elförsörjning. En minskad
energiförbrukning innebär oftast förbättringar både resursmässigt och ekonomiskt.
Med de höga elpriserna under hösten och vintern 2021 finns det tydligare ekonomiska
incitament för energieffektivisering vilket kan leda till att fler konsumenter vidtar
åtgärder för minskad elanvändning.
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Fjärrvärmen avlastar idag elnätet i Malmö, enligt E.ON i storleksordningen 500 MW
vilket ungefär motsvarar Malmös elbehov under topplasttimmen, eftersom den till stor
del ersätter elbaserad uppvärmning med värmepumpar eller direktverkande el. Att
bibehålla fjärrvärmens konkurrenskraft är därför viktigt för en fortsatt trygg
elförsörjning.
Det är viktigt att också ny teknik som implementeras i energisystemet framöver är
energieffektiv. Diskussioner finns kring en anläggning för koldioxidinfångning och
lagring (CCS) på Sysavs kraftvärmeverk och för att inte CCS-anläggningen ska sluka en
för stor del av anläggningens elproduktion samarbetar Sysav med forskare från Lunds
universitet i en provverksamhet för att testa en mer energieffektiv metod för att skilja
ut koldioxid i stor skala.
Det finns många olika flexibilitetsresurser i elsystemet, så som flexibel produktion,
lagring t.ex. via batterier eller vätgas och efterfrågeflexibilitet och alla dessa kommer
vara viktiga att tillvarata för en trygg elförsörjning. Efterfrågeflexibilitet kan få
slutkonsumenten att flytta sin elanvändning från tider då elnätet är tungt belastat till
timmar med lägre belastning och därmed frigöra mer kapacitet i elnätet. Det finns
mycket stor potential för efterfrågeflexibilitet inom de flesta användarsektorer, men det
saknas i dagsläget kunskap och incitament hos slutanvändare av el att bidra med denna
potential.
Informationsspridning och kunskapshöjande åtgärder där olika möjliggörares nyttor
visas för slutkonsumenter är ett sätt för kommunen att bidra till att olika möjliggörare
implementeras och används i större utsträckning.
Målkonflikter är viktiga att diskutera, hantera och prioritera
En av de stora utmaningarna med att kunna möta den förväntade ökningen av
elkonsumtion från elektrifiering av industri och transportsektorn, är de målkonflikter
som uppstår vid utbyggnad av elproduktion och elnät. Det är viktigt att det skapas en
förståelse för hur beslut inom andra områden än elförsörjning, t.ex. näringslivsbeslut
kan få konsekvenser för elförsörjningen. Ett exempel kan vara att en nyetablering av
elintensiv industri ger flera jobb till kommunen men också kan leda till ökad konkurrens
i elsystemet och, beroende på produktionstillgången, eventuellt bidra till att driva upp
elpriserna. Även beslut om ett utökat elnät kan få konsekvenser för andra områden, så
som att olika miljövärden påverkas negativt och att lämpliga placeringar av
vindkraftsproduktion kan krocka med försvarsintressen. Detta är i mångt och mycket
politiska frågor där prioriteringar krävs men där det vore fördelaktigt att söka få samsyn
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angående hur dessa prioriteringar ska göra. Om man vill ha en tryggare elförsörjning i
Malmö och sydvästra Skåne kan ett sätt vara att främja nyetablering av förnybar
produktion och höja dess prioritet. Detta bör göras i redan etablerade samråd som t.ex.
kommunfullmäktige, regionfullmäktige, Klimatkommunerna samt i det lokala och
regionala planarbetet.
Det krävs både ekonomiska och kompetensmässiga resurser för att få snabbare
tillståndsprocesser
För produktion och överföring pekas långa ledtider med utdragna tillståndsprocesser ut
som en stor begränsande faktor för ökad utbyggnad och det lyfts fram som en av de
viktigaste åtgärderna att prioritera för att öka hastigheten i utbyggnaden. Att säkerställa
att det finns tillräckligt med resurser för att möta den ökade arbetsinsatsen som krävs
är en central fråga. Självklart gällande att det finns ekonomiska medel, men även
gällande kompetens. Resursfrågan gäller inte bara nätbolag, energibolag eller investerare
som kommer ha behov av att göra de utredningar som krävs inför en tillståndsansökan,
utan även myndigheter, domstolar och andra instanser inblandade i processen för att
pröva ansökningar behöver ha tillräckliga resurser för att inte bli en flaskhals.

Läs mer på
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Samverkan mellan aktörer skapar möjligheter till bättre prognoser och bättre
lösningar
I en framtid med förändrad elanvändningen samt ökande andel intermittent och icke
planerbar produktion, i kombination med att elnätet drivs med allt mindre marginaler,
blir behovet av så realistiska prognoser som möjligt allt viktigare. Prognoserna ligger till
grund för att säkerställa att man har tillräcklig nätkapacitet, i kombination med andra
lösningar, som krävs för att på ett samhällsekonomiskt sätt kunna säkerställa en
tillförlitlig elförsörjning med bibehållen driftssäkerhet.

Läs mer på
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För att få fram så bra och realistiska prognoser som möjligt är samverkan och samarbete
mellan olika aktörer av yttersta vikt för att hitta säkra, effektiva och samhällsekonomiskt
lönsamma lösningar. Nätutvecklingsplanerna som nätbolagen ska komma att ta fram
vartannat år är ett verktyg. Malmö stad bör ha en tät dialog med E.ON och ge input till
deras prognosarbete om stadens långsiktiga målsättningar gällande näringsliv etc. Man
bör i prognosarbetet beakta att ett ändrat beteende kan komma att påverka efterfrågan.
Elberedskap – en viktig aspekt ur ett elförsörjningsperspektiv
Det är Svenska Kraftnät som elberedskapsmyndighet som ansvarar för att säkerställa
god elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig. Kommunen har
ett ansvar att tillsammans med länsstyrelse och elnätsföretag planera vilka
samhällsviktiga verksamheter som ska prioriteras vid elbrist. För att säkerställa att
viktiga verksamheter kan försörjas med el vid en eventuell storstörning eller
nätsammanbrott kan ödrift vara en lösning. Ersättning för elberedskapsförmåga
(ödriftsmöjlighet) skulle kunna vara ett sätt att göra det ekonomiskt möjligt för
planerbar kraftproduktion i SE4, utöver fördelen att nätet får en ökad resiliens. I
Stockholm finns delområden som kan drivas i ödrift, men förmågan finns enligt
Svenska kraftnät även på andra platser i landet. Enligt effektkommissionen har
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möjligheten till ö-drift i Skåne försvunnit sedan avvecklingen av Öresundsverket och de
arbetar därför med att ta fram underlag för hur detta skulle kunna genomföras.
Kopplat till detta område finns det flera frågeställningar att diskutera och utreda mer.
Bland annat: hur ser elberedskapsmöjligheterna ut på lokal nivå? Finns det tillräcklig
ersättning för att skapa lönsamhet hos de enheter som har den tekniska förmågan att
bidra med elberedskap?
Fortsatt kontinuerligt analysarbete krävs
Det sker också kontinuerligt utredningar, projekt och forskning kring denna fråga, både
på lokal, regional och nationell nivå. Det finns många nationella mål som berör frågan,
inte minst det om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Många
åtgärder som syftar till att stärka elförsörjningen presenteras i regeringens
elektrifieringsstrategi, och mycket av det som nämns i denna rapport är i linje med vad
som lyfts där.
En annan uppmärksammad rapport som presenterades i slutfasen av detta arbete var
en rapport från Energiforsk som visade på potentiell prisreduktion med ökad
produktion från Ringhals kärnkraftverk eller kraftigt utbyggd vindkraft. Det de pekar
på som vägar framåt är att det behövs ökad mängd elproduktion i södra Sverige, vilket
skulle sänka elpriserna, fortsatt förstärkning av nätkapacitet både nationellt och
internationellt för att öka robustheten i elsystemet samt utveckling av ekonomiska
instrument för att kunna hantera tillfälligt höga priser, samtidigt som det är viktigt med
incitament för energieffektivisering och flexibilitet.

•

•

Elförsörjning inkluderar en mängd olika faktorer och aspekter, där en
grundförutsättning är att det vid varje tidpunkt är balans mellan den el som förbrukas
och den som produceras. För att detta inte ska behöva ske på samma plats måste det
också finnas kapacitet att överföra efterfrågad och producerad effekt och energi mellan
olika platser på ett driftsäkert sätt vid varje tidpunkt.
Elsystemet är en viktig pulsåder i dagens samhällsstruktur vilket gör att det är viktigt att
det drivs på ett effektivt och säkert sätt. Systemets komplexitet med dess fysikaliska
begränsningar, olika typer av marknader och avtal för att hantera ekonomiska aspekter,
antalet och bredden på inblandade aktörer, ramar och regelverk, etc. gör dock att det är
en stor utmaning att få till en samhällsekonomiskt optimal design och drift. Det hela
kompliceras ytterligare av politiska faktorer och möjliga målkonflikter med andra
intressen såsom försvaret och olika miljö- och naturvärden. Ytterligare information om
elsystemet ges i Bilaga 1 – Bakgrund kring el- och energisystemet.
Syftet med detta kapitel är att påvisa faktorer som påverkar Malmös elförsörjning idag
och fram till 2030, framförallt med fokus på Produktion, Konsumtion, och
Överföring. Då elsystemet vid varje tidpunkt kräver balans mellan konsumtion och
produktion och vi går mot ett system med allt större andel varierande och icke planerbar
produktion skapas stora utmaningar gällande hur det kan hanteras. Kapitlet belyser
därför även några olika tekniker och Möjliggörare som anses centrala. En mer
grundläggande beskrivning av energi- och elsystemet finns i Bilaga 5.5.
Några grundläggande begrepp som kan vara till hjälp för förståelsen av figurerna i
styckena nedan är:
Installerad effekt – den maximala kapacitet som en kraftanläggning teoretiskt kan
producera eller en konsument förbruka. Effekt mäts i Watt, W.
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Tillgänglig effekt (produktionskapacitet) – den kapacitet som en kraftanläggning kan
producera vid en viss tidpunkt. För sol- och vindkraft är vilken effekt som produceras
beroende av väderförhållanden. Underhåll och service är också faktorer som påverkar
tillgänglig effekt. Kraftanläggningar anpassar sin drift efter ekonomiska incitament.
Årlig producerad/konsumerad elenergi – ett kraftverks årsproduktion är summan av den
eleffekt som anläggningen producerat under hela året. En konsuments årskonsumtion
är summan av den eleffekt som en konsument använt under året. Elenergi mäts i
Wattimmar, Wh.

Att ge en samlad nulägesbild över elförsörjningen i Malmö kompliceras av att det inte
är ett isolerat område där varken produktionen, konsumtionen eller
överföringsförmågan är statisk utan beror av en mängd olika faktorer så som säsong,
tid på dygn, väder, pågående underhåll av elnätet och produktionsanläggningar etc.
Komplexiteten är svår att fånga och visualisera på ett överskådligt sätt, men en ansats
till detta görs i Figur 3-Figur 9. Det regionala perspektivet representeras i denna rapport
av sydvästra Skåne eftersom det området matas från samma punkter som Malmö i
transmissionsnätet. Här definieras det som kommunerna: Burlöv, Malmö, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, och Ystad.
Generellt för dessa figurer kan sägas att de försöker fånga hur olika
användningsområden och produktionsslag påverkar elbalansen nu och hur det antas
förändras fram till 2030. Dessa områden eller sektorer illustreras med pilar i bilderna.
Längden på pilarna illustrerar storleksordningen på elförbrukningen och
elproduktionen, i effekt eller energi beroende på figur. De ljusare pilfärgerna illustrerar
potentialuppskattningar och relaterar främst till uppgifter från tidigare studier.
Potentialuppskattningarna i bilderna har en stor osäkerhet och skiljer sig åt mellan de
olika sektorerna, beroende av vilken data och tidigare studier som funnits tillgängliga
och vilka eventuella begränsningar som tagits i beaktande. De potentialer som är
inkluderade i figurerna beskrivs mer noggrant i stycke 2.1.6.
För att ge en utförlig förklaring över hur bilderna bör tolkas används ett exempel i Figur
3. Notera att alla sektorer inte finns med i alla olika bilder, detta är ett medvetet val för
att göra figurerna lättare att läsa. Om en sektor inte är med i bilden betyder det att den
har en mycket liten påverkan eller ingen alls för balansen som representeras i bilden.
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Pilarna som pekar till höger i bilden visar storleken av effekten eller energin hos de
produktions- och flexibilitetsresurser som finns eller potentiellt skulle kunna finnas till
år 2030. De resurser som redan finns idag är markerade i mörkgrön färg och de resurser
som skulle kunna tillkomma fram till 2030 är markerade i ljusgrönt.
Pilarna som pekar till vänster i bilden visar storleken av effekt- eller elbehovet. Den
nuvarande elanvändningen markeras med orange färg och den elanvändning som
förväntas tillkomma till 2030 är i en ljusare orange ton.
Den övre delen av figuren, märkt med Produktion, innehåller de kraftslag som finns
tillgängliga medan den mellersta delen, märkt med Användning, innehåller olika
förbrukningssektorer och vilken flexibilitet som skulle kunna finnas inom dessa. Den
nedre delen, märkt Totalt, av bilden visar den sammanlagda produktionen, flexibiliteten
och användningen för att visa hur balansen ser ut. Balansen representeras av de
streckade linjerna där svart linje visar balansen för 2019 och grå visar den potentiella
balansen 2030. Viktigt att notera är att överföringen inte är med i figurerna, utan detta
visar på netto-behovet av import som skulle behövas till området. Anledningen bakom
detta är bl.a. att elnätet är komplext och sammankopplat mellan många olika
uttagspunkter till stam- och regionnätet men också att överföringen till sydvästra Skåne
och Malmö påverkas av vad som exporteras och importeras vid utlandsförbindelser. I
stycke 2.4 finns en mer detaljerad beskrivning över överföringen på olika nivåer.
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I Figur 4 visas Malmös elenergibalans för året 2019 och för potential fram till 2030.

Som kan ses i bilden bestod Malmös egen elproduktion 2019 nästan enbart av
kraftvärme. Denna producerades i Sysavs kraftvärmeanläggning. Lillgrund är inte
inkluderat i Malmös elproduktion eftersom anläggningen är ansluten till regionnätet.
Enligt potentialen skulle den totala elproduktionen i staden åtminstone kunna
tredubblas till 2030. Detta förutsätter att de projekteringsområden för vindkraft som
finns i dag realiseras och att solkraftsproduktionen inom staden fortsätter byggas ut i
linje med potentialen som beskrivs mer ingående i stycke 2.1.6. Nuvarande elproduktion
från kraftvärme kan påverkas av CCS som är en åtgärd som är aktuell för att minska
koldioxidutsläppen i kommunen.
Elanvändningen i Malmö var under 2019 ca. 10 gånger så stor som produktionen.
Uppskattningarna för 2030, som beskrivs mer noggrant i avsnitt 2.1.6, tyder på att
elanvändningen kan komma att öka ungefär lika mycket som produktionen antas öka.
D.v.s. skillnaden i GWh mellan totalt använd och lokalt producerad elenergi uppskattas
vara ungefär densamma 2030 som idag, ca 2,1 GWh. Detta innebär att Malmö i hög
grad också fortsatt kommer vara beroende av elimport till kommunen.
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Figur 5 visar effektbalansen under topplasttimmen för Malmö. Topplasttimmen är den
timme under året då elbehovet är som högst.

I figuren ses hur olika produktionsslag, förbrukningssektorer och användarflexibilitet
bidrar till effektbalansen under topplasttimmen vilket är timmen på året då
elanvändningen är som högst. Som kan ses är behovet betydligt större än produktionen
under denna timme. Detta hanteras genom överföring av el från andra områden med
högre elproduktion. Överföringen exkluderas från denna bild eftersom den
kvantifiering som finns tillgänglig är för inmatningspunkterna Sege/Arrie som förser
sydvästra Skåne och inte bara Malmö med el från transmissionsnätet, och det riskerar
därför att ge en missvisande bild över situationen. Överföringskapaciteten och dess
utveckling finns närmre beskrivet i stycke 2.4.
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Hur mycket eleffekt som kan produceras vid topplasttimmen beror dels på den
installerade effekten, dels på tillgängligheten. För att inte ge en missvisande bild av
produktionseffekten vid topplasttimmen har storlekarna som presenteras i figuren
justerats i enlighet med Svenska Kraftnäts beräknade tillgänglighetsfaktorer. De är ett
mått på hur stor andel av den totala installerade effekten som historiskt sett funnits
tillgänglig under Sveriges topplasttimme. För sol är tillgänglighetsfaktorn 0%, eftersom
topplasttimmen oftast inträffar då det är mörkt. Vindkraften har en tillgänglighetsfaktor
på 9%, vilket har baserats på den tionde percentilen av uppmätta timvärden för
vindkraftsproduktionen i Sverige åren 2007–2016 1 . Att välja en tillgänglighetsfaktor
baserat på värdet som är lägre än 90 % av mätvärdena är ett sätt att inte överskatta
potentialen hos en osäker resurs. Den faktiska tillgängligheten är dock sannolikt mycket
bättre. Under vintern 2020/2021 uppgick exempelvis tillgängligheten för
vindkraftsproduktionen under topplasttimmen i Sverige till 66% av den totalt
installerade vindkraftseffekten och året dessförinnan till 45%. Svenska kraftnät (SvK)
planerar att ta fram ett modernare underlag för beräkningarna av tillgänglighetsfaktorn
inför nästa år (Svenska Kraftnät, 2021a). Därför är det viktigt att ha i åtanke att bidraget
från vindkraftsproduktionen med stor sannolikhet kommer kunna vara högre under just
topplasttimmen än vad som nu indikeras i figuren. Kraftvärmen antas ha en
tillgänglighet på 76,5%, vilket är betydligt högre än de väderberoende kraftslagen.
På användarsidan kommer transportsektorn också påverka effektbalansen i hög grad,
och är den sektor som förväntas öka mest. Detta beror på att elektrifieringen av
personbilar kommer ge ett högt bidrag till topplasttimmen om de laddas utan smart
styrning. Smart laddning är därför en viktig del i att hantera det ökade effektbehovet
som transporter kommer tillföra.
Elektrifiering inom service och industrin som drivs av att minska klimatpåverkan från
dessa verksamheter genom övergång till fossilfri el kommer också bidra till en ökad
effektanvändning. Även nyetableringar inom kommunen kan komma att bidra till ett
ökat effektbehov beroende av vilken typ av verksamhet som etableras. Det är därför
viktigt för kommunen att ställa sig frågan om vilka typer av verksamheter man vill locka
till sig och göra en analys även utifrån ett elförsörjningsperspektiv. En nyetablering av
elintensiv industri kan skapa nya arbetstillfällen men också påverka möjligheten för
befintlig industri att expandera om det inte finns tillgång till tillräcklig överförings- eller
produktionskapacitet.
Efterfrågeflexibiliteten inom transport, bostäder, service och industri förväntas kunna
bidra med att minska effektbehovet drastiskt under topplasttimmen. Det är därför
väldigt viktigt att ta vara på den potential som finns inom efterfrågeflexibilitet och se
över hur den kan främjas. Ett konkret exempel skulle kunna vara att bidra med
flexibilitet från kommunens egna fastigheter och verksamheter på
flexibilitetsmarknaden Switch, något som Uppsala kommun deltar aktivt med på sin
lokala flexibilitetsmarknad (Uppsala kommun, 2021).
Svenska kraftnäts siffror är framtagna med ett nationellt perspektiv och kan därmed skilja sig från en mer
lokal/regional tillgänglighetsfaktor.
1
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Figur 6 visar maximal användning och produktionskapacitet i termer av effekt för
Malmö. De streckade linjerna visar i den här figuren hur den maximala
produktionskapaciteten förhåller sig till det maximala effektuttaget, trots att dessa
sannolikt inte inträffar samtidigt.

I bilden kan vi se att den installerade effekten, till skillnad från den tillgängliga effekten
vid topplasttimmen, har goda möjligheter att öka till 2030 framförallt när det kommer
till solceller. Det finns även viss potential att öka produktionskapaciteten inom vindkraft
och kraftvärme. För att realisera potentialen för dessa kraftslag är det viktigt att det finns
goda förutsättningar för verksamheter och hushåll att kunna få en effektiv
tillståndsprocess och lönsamhet i sina investeringar. Det kan därför vara bra att
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underlätta för investerare genom att till exempel ta fram och presentera underlag med
lämplig information om var och hur produktion kan eller bör placeras.
För att minska det maximala effektuttaget från varje enskild sektor, är det viktigt att se
till att slutkonsumenterna möts av tydliga prissignaler. Eftersom elhandelsavtal ofta
handlas med fast eller rörligt pris, där priset baseras på ett genomsnitt, skapas inga
incitament för att undvika elanvändning under timmar med hög belastning. Genom att
i samråd med det lokala elnätsbolaget diskutera hur elnätsavgifter bör utformas för att
skapa incitament till att minska sitt uttag under tungt belastade timmar, kan ett lägre
maximalt uttag uppnås. Kunskapsspridning inom området är också viktigt för att skapa
förståelse hos invånarna i staden hur de kan gå tillväga för att bidra till en tryggare
elförsörjning.
Förutom att fjärrvärmen är kopplad till elsystemet genom att kraftvärmeverk också
producerar el, fungerar den också som en avlastare. Om inte husen värmts upp genom
fjärrvärme hade de behövts värmas på annat sätt som exempelvis med elpannor,
värmepumpar eller oljepannor. Uppvärmning med elpannor eller värmepumpar hade
lett till en högre belastning av elnätet och annan uppvärmning till en eventuell ökad
klimatpåverkan. Genom att få fler hus att ansluta sig till fjärrvärmenätet kan detta bidra
med minskat effektuttag inom bostadssektorn. Detta kan göras genom aktiv energi- och
klimatrådgivning, billigare fjärrvärme eller informationsspridning om fjärrvärmens roll
i klimatomställningen.
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Figur 7 visar den årliga elenergibalansen för sydvästra Skåne.

I bilden ser vi att sydvästra Skåne i dagsläget är en stor importör av el där endast ca.
20% av områdets elbehov täcks av regional produktion. Vi kan också se att potentialen
pekar på att det finns mycket goda förutsättningar för vindkraften till havs. Skulle de
projekteringsområden som utreds idag realiseras skulle sydvästra Skåne kunna bli en
nettoexportör av el, vilket också går i linje med ett av Svenska kraftnäts långsiktiga
scenarier för elområde SE4 (Svenska Kraftnät, 2021b). Det finns mycket osäkerhet
kring var, när, hur och om den havsbaserade vindkraften kommer ansluta till elnätet,
men Svenska kraftnät har fått i uppdrag att påbörja förberedande arbete inför
utbyggnaden av transmissionsnätet till havs (Regeringskansliet, 2021).
Det finns också god potential för solkraft och vindkraft på land som skulle kunna hjälpa
till att möta den ökande elanvändningen i sydvästra Skåne. Genom att regionalt
samverka med andra kommuner och inom effektkommissionen för att främja lokal
produktion kommer elförsörjningstryggheten kunna öka.
För sydvästra Skåne förväntas elanvändningen inom transportsektorn och service öka
som mest. Transportsektorn ökar mycket som resultat av ökande andel elektrifierade
fordon samt behovet av landström inom sjötransport. Några av anledningarna till att
service får en sådan stor ökning i sydvästra Skåne är dels en ökad tillväxt, dels att ett
datacenter etableras i Staffanstorp, vilket kommer kräva stora mängder el. För att få en
bättre överblick av effektproblematiken i området och vara med och påverka är det
viktigt att samverka och diskutera med grannkommuner om vilka typer av verksamheter
som är önskvärda i området.
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Figur 8 visar effektbalans under topplasttimmen i sydvästra Skåne.

Från bilden kan utläsas att det i dagsläget finns en ganska låg uppskattad
produktionskapacitet under topplasttimmen, vilket delvis beror på den låga installerade
effekten av kraftvärme. Precis som för Malmö i sektion 2.1.2 gäller samma antaganden
om tillgänglighetsfaktor, vilket innebär att det är sannolikt att mer produktion skulle
kunna finnas tillgänglig under topplasttimmen, men också en risk för att
produktionseffekten är lägre. I dagsläget måste sydvästra Skåne importera stora
mängder el under topplasttimmen från stamnätet, men detta gap kan minskas ifall
efterfrågeflexibiliteten, smart laddning och produktionskapaciteten ökar.
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Produktionskapaciteten kan ökas genom ett ökat samarbete, dialog och
kunskapsdelning inom översiktsplanering mellan kommuner i området. Genom
identifiering och kvantifiering av potentialen för efterfrågeflexibilitet i hela området och
samverkan mellan kommuner skulle det vara möjligt att skapa underlag för hur och var
åtgärder bör utformas och riktas för att främja denna flexibilitet.

Figur 9 visar effektbalansen vid maximal användning och produktionskapacitet för
sydvästra Skåne.

Den sista bilden i den här sektionen visar återigen hur stor potential det finns i
havsbaserad vindkraft och solkraft samt hur de olika kraftslagen skulle kunna bidra till
att göra sydvästra Skåne till nettoexportör under en del av årets timmar. Användningen
förväntas också öka, men inte i lika hög grad som den möjliga produktionsökningen.
Ökad produktion i förhållande till användning i ett elområde ökar möjligheten till låga
elpriser. Som ses i Figur 9 finns stor potential för ökad produktionskapacitet genom
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havsbaserad vindkraft, vilket skulle få en positiv inverkan på elpriset. Det är därför
viktigt att kommuner samverkar och för en dialog kring värdet av havsbaserad vindkraft
i regionen och tillsammans försöker peka ut områden som lämpar sig väl för
vindkraftsproduktion till havs.

Bilderna ovan fokuserar på det lokala och regionala perspektivet. Viktigt att påpeka är
att också det nationella och internationella perspektivet är viktigt att ha med eftersom
el inte ser några geografiska gränser utan flödar mellan den produktion och konsumtion
som finns vid varje givet ögonblick. Då en detaljerad kvantifiering av det nationella och
internationella perspektivet inte ryms inom ramen för detta projekt behandlas det mer
kvalitativt under respektive område; produktion, konsumtion och överföring.

De potentialer som uppskattats för produktion, flexibilitet och användning har baserats
på befintliga rapporter, projekteringsmaterial och i vissa fall intervjuer med berörda
aktörer.
Uppskattningen gällande landbaserad vind, baseras dels på intervjumaterial, dels på en
uppskattning av de projekteringsområden som angetts i översiktsplaner och på
Vindbrukskollen. För att uppskatta effektbalansen under topplasttimmen har den totala
effekten multiplicerats med tillgänglighetsfaktorn 9% som tagits fram av Svenska
kraftnät. För att beräkna den årliga produktionen för vindkraften har den framtagna
effekten multiplicerats med 2500 fullasttimmar, vilket är i linje med Svenska kraftnäts
uppskattning för 2021 i SE4 (Thornberg & Hellström, 2020).
Potentialen för havsbaserad vindkraft har tagits fram genom att studera den installerade
effekten i de ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen Skåne. Potentialen har tagits
fram genom att summera effekten av samtliga havsvindsparker. I de fall där flera
projekteringar har överlappat, har den största installerade effekten valts ut. För att
beräkna tillgänglig effekt vid topplasttimmen har den installerade effekten multiplicerats
med tillgänglighetsfaktorn 9% och för att få den årliga produktionen hos havsbaserad
vindkraft har ett antagande om 3300 fullasttimmar gjorts baserat på Lillgrunds
ungefärliga årsproduktion. Eftersom Lillgrund är en gammal vindkraftspark och antalet
fullasttimmar ökar med storleken på verken, är detta en siffra som ligger i underkant
(Energimyndigheten, 2016). Denna potential borde dock ses som optimistisk med tanke
på att många projekteringsområden till havs stoppas i tillståndsprocesserna. För att
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potentialen ska uppnås måste alltså ett aktivt arbete ske för att främja utvecklingen
(Tillståndsprocesser tas upp ytterligare i stycke 2.4.4).
För 2019 års kraftvärmeproduktion, finns mängden el levererad till elnätet publicerad
på Sysavs hemsida. För Heleneholmsverkets elproduktion har ett antagande gjorts
baserat på SCB:s statistik där den el som uppges vara producerad genom kraftvärme i
statistiken har tilldelats Heleneholmsverket (Scb, 2021), trots att det inte är en bekräftad
uppgift. Potentialen för utökad kraftvärme baseras främst på en nyhetsartikel
(Bioenergitidningen, 2020). I de diskussioner vi haft med olika fjärrvärmeproducenter i
området har inga tydliga planer presenterats. Det finns stora osäkerheter kopplat till
kraftvärmen både kopplat till lönsamhet men också kopplat till utvecklingen för
djupgeotermin i Malmö.
För solkraft har en tidigare rapport från Sol i Syd använts där de analyserar potentialen
för solceller på byggnader, för Malmö uppskattas potentialen till 317 GWh och för
sydvästra Skåne 866 GWh (Lingfors & Widén, 2018). Studien har kvantifierat ytan för
lämpliga hustak för solceller och utgör därför ett slags maxpotential. I diskussion med
miljöförvaltningen beslutades det för att den maxpotential som presenterades i
rapporten skulle nyanseras eftersom potentialen som anges i rapporten från Sol i Syd
ansågs hög och svår att realisera. Därför gjordes vissa antaganden i vår potential om hur
utvecklingen framöver kan komma att se ut. För att göra antaganden om
framtidsutveckling användes historiska data för solcellsutbyggnaden i Malmö och Skåne
(Energimyndigheten, 2021a). De antaganden som gjordes för utvecklingen var: en linjärt
ökande solkraftsinstallation, en exponentiellt ökande utveckling och en normalfördelad
utveckling. Samtliga utvecklingskurvor anpassades efter den historiska data som
använts.
I Figur 10 nedan kan de olika utvecklingsalternativen för Malmö ses, men samma analys
har också gjorts för sydvästra Skåne. Den kurva som ansågs mest rimlig, och vars
resultat använts som potential i figurerna, är den normalfördelade utvecklingskurvan
där potentialen 2030 för Malmö uppskattas till 265 MW gällande installerad effekt och
uppskattningsvis 239 GWh producerad energi. Motsvarande siffror för sydvästra Skåne
är 962 MW och 866 GWh. De andra två ansågs mindre rimliga då en exponentiell
utveckling överskred den beräknade maxpotentialen från Sol i Syd tidigt och den linjära
ökningen endast skulle innebära en ökning med en faktor 3 de kommande 10 åren,
något som nästan uppnåtts de tre senaste åren.
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Installerad effekt solceller (MW)

Prognos för installerad effekt solkraft i Malmö till 2030
350
300
250
200
150
100
50
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

År
Linjär

Exponentiell

Normalfördelad

data

Maxpotential

För potentialen gällande flexibiliteten inom de olika sektorerna har potentialen tagits
från förstudien Malmöeffekten och andra refererade värden från studien (RISE, 2018).
För sydvästra Skåne har potentialen skalats per sektor efter Malmö, vilket innebär att
den kan vara missvisande och det är därför viktigt att undersöka detta vidare. När det
gäller transporter har ett antagande om att 50% av användningen under topplasttimmen
skulle kunna förskjutas ett par timmar i tid. Antagandet grundas i flertalet rapporter och
ligger i underkant av vad som använts i rapporterna (Obel, Sahlén, & Xylia, 2020)
(Gerritsma, AlSkaif, Fidder, & Van Sark, 2019). Det är viktigt att förstå att potentialen
bara redogör för de möjligheter som finns, för att uppnå den är det viktigt att engagera
och skapa incitament för slutanvändare att bli mer flexibla i sin elanvändning.
För potentialen inom effekt- och energibehovet per sektor har uppskattningar gjorts
utifrån Region Skånes rapport (Axelsson, Lundström, & Solér, 2020). Utöver det är
djupgeotermins effekt- och energibehov baserat på den omfattning av djupgeotermi
som skulle kunna byggas fram till 2031, dvs inledningsfasen av en fullskalig utveckling
inom djupgeotermin och ett enkelt antagande gällande värmefaktorn hos
värmepumparna som används för det. Slutligen har effekt- och energibehovet för
CCS/CCU på Sysavs anläggning uppskattats genom intervjuer med Sysav samt från
utredningen Vägar mot en klimatneutral kraftvärmeproduktion vid Sysav utförd inom ramen
för Klimatomställning Malmö (Miljöförvaltningen Malmö stad, 2021).

Elanvändningen i Sverige har varit relativt konstant de senaste 25–30 åren och enligt en
studie av NEPP har tidigare prognoser för elanvändningens utveckling haft god
träffsäkerhet på 10–15 års sikt, men varit begränsade på 30–35 års sikt (NEPP, 2015).
Samma studie nämner också att strukturförändringar och teknikskiften påverkat
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historiskt men att dessa är svåra att förutsäga. Exempel på sådana förändringar som
påbörjats och kommer accelerera är elektrifieringen inom industrin och av
transportsektorn. Dessa förändringar gör att elanvändningen inte förväntas fortsätta
vara konstant utan snarare öka kraftigt. Det finns dock stora osäkerheter kring hur
kraftig ökningen kommer bli varför det fortsatt finns ett stort behov av prognoser för
att göra avvägningar och planera inför framtiden. Kombinationen av förändrad
elanvändningen med ökande andel intermittent och icke planerbar produktion och att
elnätet drivs med allt mindre marginaler gör behovet av så sanningsenliga prognoser
som möjligt än viktigare.
För att få fram så bra och realistiska prognoser som möjligt är samverkan och samarbete
mellan olika aktörer av yttersta vikt för att på bästa sätt hinna säkerställa att en ökad
efterfrågan kan mötas på ett säkert och samhällsekonomiskt sätt. Detta är också något
som lyfts i Energimarkandsinspektionens (Ei:s) förslag om hur EU:s lagstiftningspaket
Ren energi för alla i Europa ska implementeras i den svenska lagstiftningen
(Energimarknadsinspektionen, 2020); att nätföretagen via nätutvecklingsplaner behöver
arbeta systematiskt med prognoser och analyser avseende nätens utveckling. Här lyfts
även att nätföretagen behöver samråda med flera olika aktörer så som stora
producenter, förbrukare, region och kommuner om de scenarier som ligger till grund
för prognoser för ökad förbrukning, produktion etc. Inom ramen för Skånes
Effektkommission har en arbetsgrupp påbörjat ett arbete med att skapa årsvisa
prognoser för effektbehovet i elnätet (Region Skåne, 2021). I samverkan med bl.a. RISE
utvecklas ett prognosverktyg med en upplösning på km2 där man har haft tre områden
som första metodutvecklingsområden. Malmö stad bör titta på möjligheten att delta i
det fortsättningsprojekt som kommer vidareutveckla verktyget till att täcka även resten
av Skåne. Malmö stad bör också vara en aktiv partner i elnätsägarnas kommande arbete
med nätutvecklingsplaner.
I prognosarbeten är det viktigt att beakta att ett ändrat beteende kan komma att påverka
efterfrågan. Exempelvis medför oftast införandet av ny teknologi och utfasandet av
gammal ett ändrat beteende som i sin tur kan få stor påverkan på efterfrågan.

I Sverige har vi en avreglerad elmarknad där marknadskrafter ska skapa ett så effektivt
system som möjligt. Det är marknaden som ska skapa incitament för att tillräckligt med
produktionsanläggningar ska byggas och via prissignaler också i viss mån styra
lokalisering av ny elproduktion och konsumtion. Svenska kraftnät är systemansvarig
myndighet för kraftsystemet i Sverige och förvaltar och utvecklar transmissionsnätet.
Det finns ingen övergripande myndighet med uppdrag att säkerställa
produktionstillräcklighet.
Det finns olika produktionsslag och kraftverk som omvandlar energin från olika
energikällor, som exempelvis rörelseenergi från vatten eller lagrad energi i fossila
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bränslen till el. Dessa kraftverk har olika karaktäristik, fördelar och nackdelar exempelvis
gällande dess påverkan på miljön, planerbarhet och reglerbarhet.

Som kunde ses i sammanställningen i Figur 4 i stycke 2.1.1 består elproduktionen i
Malmö idag nästan uteslutande av kraftvärme.
Kraftvärmen i Malmö består idag enbart av den el som produceras i Sysavs avfallseldade
kraftvärmeverk som har en elproduktionskapacitet på 40 MW och värmekapacitet på
250 MW. Under 2019 var den totala elproduktion 280 GWh varav 190 GWh såldes till
nätet (Sysav, 2020), vilket motsvarar ca 92% av den totala elproduktionen i Malmö.
Under 2020 sålde de 198 GWh el (Sysav, 2021). Både elproduktionen och
elanvändningen på Sysav har en viss flexibilitet eftersom de kan sänka sin elproduktion
vid behov och också har värmepumpar som kan anpassas efter elpriset. Möjligheten att
investera i en lösning där dagens turbinkylning frikopplas från värmeproduktionen
undersöks, vilket skulle kunna möjliggöra för 100% elproduktion (Bjerregaard &
Pettersson, 2021).
Sysavs affärsidé är att skapa värde för samhälle och kunder genom hållbar resurs- och
avfallshantering, där energiåtervinning genom fjärrvärme- och elproduktion är en av
metoderna för att uppnå detta. För att få ett ökat fokus på elproduktion från
avfallskraftvärme krävs det bättre incitament och styrmedel. Det finns en risk att en
snedvridning av konkurrens, där exempelvis bara Sverige, Danmark och Litauen
inkluderar avfallskraftvärme i EU-ETS, gör att den svenska avfallskraftvärmen får
svårare att konkurrera om bränslet. Detta skulle kunna leda till ökade koldioxidutsläpp
och att andra länder deponerar avfall. I dagsläget finns det inte heller några tydliga
incitament för Sysav att prioritera elproduktion utan reduktion av koldioxidutsläpp har
högre prioritet (Bjerregaard & Pettersson, 2021), vilket beskrivs mer i stycke 2.3.1.
Tidigare har också kraftvärmeverken Öresunds- och Heleneholmsverket funnits
tillgängliga på marknaden, men de båda slutade sälja sin el på marknaden eftersom det
inte fanns någon lönsamhet i det. Öresundsverket slutade sälja el under 2017 på grund
av låga elpriser. Eftersom elproduktionen var verkets primära syfte, kunde de inte längre
göra någon vinst (Uniper, u.d.). Heleneholmsverket fortsatte producera el och värme
fram till dess att regeringen slopade skattenedsättningen av energi- och koldioxidskatt
för kraftvärme 2019, efter det producerades bara värme i Heleneholmsverket (E.on
energidistribution, 2021).
Hösten 2019 tilläts Heleneholmsverket att fungera som nätkapacitetsreserv, vilket betyder
att även denna resurs måste stå utanför marknaden och bara kan aktiveras då alla andra
marknadsmässiga resurser inte är tillräckliga (Axberg, o.a., 2020). Kraftvärmeverk antas
ha en tillgänglighetsfaktor på 76,5% under topplasttimmen, medan
nätkapacitetsreserven antas ha en tillgänglighetsfaktor på 100%.
Vindkraftsproduktionen i Malmö är näst intill obefintlig med anledning av bland annat tät
bebyggelse. Malmö stad äger och driftar två vindkraftverk som inte är lokaliserade i
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regionen för att arbeta mot mer förnybar energi och för att bygga upp branscherfarenhet
inför stadsnära vindkraftsetableringar. Dessa vindkraftverk ligger utanför Sundsvall och
Kristinehamn (Malmö stad, 2021) och producerar ca 15,4 GWh el per år2 (Elmqvist A.
, 2021).
Just nu handläggs och projekteras för fyra vindkraftverk lokalt i Malmö (Malmö stad,
2021). Dels söks det tillstånd för två verk vid Yttre Ringvägen (Oxie) som skulle kunna
producera ca 23 GWh/år och ha en effekt på ca 3 MW/vindkraftverk. Dels finns planer
med ett längre tidsperspektiv som gäller att etablera två vindkraftverk i norra hamnen
när utfyllnad är gjord där. Det alternativ som i nuläget är mest troligt skulle innebära två
4,5 MW-verk vilka skulle kunna producera ca 33 - 36 GWh/år (Elmqvist A. , 2021).
I Figur 11, visas de områden som markerats som lämpliga för vindkraftsproduktion i
Malmö.

Solkraftsproduktionen i Malmö står idag för ca. 8% av den totala elproduktionen i
kommunen och ca. 0,8% av den totala elanvändningen. Det finns dock stora möjligheter
att öka solkraftsproduktionen i staden genom solcellsinstallation på byggnader och
2

Vilket motsvarar ca 10 – 11 % av Malmö stads egen elanvändning (0,6 % av hela kommunens elbehov)
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grönytor. Malmö stad skulle även själva kunna stimulera solcellsinstallationen lokalt eller
regionalt genom att köpa så kallade PPA:er (power purchase agreements) under villkoret
att solcellsanläggningarna byggs i kommunen eller regionen. Detta kan säkra upp
investeringar hos producenterna och minska deras risk. I Figur 12 visas de områden
som Malmö stad i sin översiktsplan har identifierat som lämpliga för
solkraftsproduktion i större skala.

I en potentialstudie utförd av Malmö stads Serviceförvaltning undersöks möjligheterna
för installation av solceller på Malmös stadsfastigheters fastighetsbestånd och dess
lämpliga grönytor, vilket resulterade i en total potential om ca. 15,5 MW och en årlig
elproduktion om ca. 14 GWh inklusive den knappa GWh som produceras av redan
befintliga installationer. I potentialen har hälften av ytorna dömts olämpliga på grund
av faktorer som skuggning, k-märkning och bristande takbärighet. Ett antagande som
gjordes i studien var ett konstant ökande fastighetsbestånd med konsekvent
solcellsinstallation, vilket resulterade i att potentialen fram till 2030 skulle kunna uppnå
ca. 18,7 MW respektive 16,9 GWh (Elmqvist, 2018). I studien inkluderades de
fastigheter vars takyta var större än den brytpunkt som utifrån studiens ekonomiska
analys resulterar i en återbetalningstid på ca 20 - 25 år. Detta antagande exkluderade ca
30 % av den takyta som skulle ingått om inga ekonomiska förutsättningar antagits. Det
är även viktigt att poängtera att Malmö stad har rådighet över ett större
fastighetsbestånd än endast de som ligger under stadsfastigheter. Exempelvis ingick inte
fastigheterna ägda av den juridiska personen MKBs, vilka är ett av Malmö stads helägda
bolag, i studien. Vi har inte kännedom om hur stor takyta som finns tillgänglig i MKB:s
fastighetsbestånd men utifrån en grov uppskattning baserad på deras årliga
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fjärrvärmeomsättning, jämfört med stadsfastigheters, skulle ett rimligt antagande vara
att deras potential för solkraftsproduktion är ca dubbelt så stor som stadsfastigheters.
Potentialen från solkraftsproduktion som Malmö stad själva råder över skulle i så fall
uppgå till minst ca 45 MW (ca 17% av den totala antagna solkraftspotentialen för
Malmö) motsvarande ca 48 GWh. I Figur 13 visas en jämförelse mellan Sol i Syds
potentialstudie för hela Malmö, olika utvecklingskurvor och Malmö stads egen
uppskattning. Som kan ses skiljer sig dessa uppskattningar åt, vilket visar hur stor
påverkan olika antaganden kan få. Utifrån uppskattningarna kan vi dra slutsatsen att
Malmö stad skulle kunna bidra med ca. 17 % procent av Malmös totala uppskattade
potential.
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Som kan ses i Figur 7 i stycke 0 är det framförallt vindkraft, både land och havsbaserad,
och kraftvärme som utgör energiproduktionen i sydvästra Skåne.
Produktionen och möjligheterna för landbaserad vindkraft i sydvästra Skåne är god
eftersom det finns mycket stora och öppna ytor och även närhet till kusten som bidrar
till ännu bättre vindförhållanden. Trots detta är utbyggnaden av vindkraft mycket större
i norra Sverige, vilket kan förklaras av att den byggs ute i skogen där det i lägre grad
finns markanvändningskonflikter än vad det gör i Skåne där vindkraftens elproduktion
ofta får konkurrera med intressen inom jordbruk och landskapsbild.
Detta gör att förväntningarna för landbaserad vind inte är särskilt stora i Skåne, men
däremot finns det potential inom så kallad ”Repowering” där äldre vindkraftverk rustas
upp och förses med modernare teknik för att öka effekten och produktionen i redan
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befintliga verk. Ett sådant projekt pågår just nu i Rydsgård utanför Ystad där man
hoppas kunna öka effekten hos äldre verk. Livslängden för de äldre verken är inte
särskilt lång och många kommer behöva tas ur drift inom en viss framtid. För att
säkerställa att ytorna och verken tas tillvara behövs repowering.
Även för den Havsbaserade vindkraften är förutsättningarna mycket goda längs Skånes kust
i Östersjön. Det finns flertalet stora satsningar som pågår inom havsbaserad vindkraft i
sydvästra Skåne och de aktuella ansökningarna just nu utgör en potentiell utökad effekt
utan överlapp på ca. 3200 MW och skulle motsvara en årlig produktion på ungefär 13,4
TWh (nästan 10% av Sveriges elanvändning idag) (Svensson, 2021). Svenska kraftnät
har dessutom mottagit instruktioner från regeringen att bygga ut stamnätet till havs på
ett effektivt sätt för att kunna ansluta fler vindkraftsparker, vilket gör den tidigare relativt
olönsamma affären att bygga vindparker till havs lönsam. Hur och var stamnätet ska
byggas ut ska utredas tillsammans med en konsekvensanalys av Svenska kraftnät och
redovisas 15 juni 2022 (Regeringskansliet, 2021). I Figur 14 ses de områden där planer
på havsbaserade vindkraftsparker finns.

Den havsbaserade vindkraften kommer dock inte utan problem och utav de
ansökningar som gjorts mellan 2014 och 2020 har endast 5% av antalet havsbaserade
vindkraftverk som ansökt, blivit beviljade (vilket motsvarar 14% av antalet ansökningar)
(Westander & Henryson, 2021). I samband med ansökningar måste mycket noggranna
miljökonsekvensanalyser utföras, eftersom parker av den här storleken med stor
sannolikhet kommer påverka det marina ekosystemet.
Utöver det behöver både havs- och landbaserad vindkraft tillstånd från Försvarsmakten
och kommunen, vilket gör att beviljandegraden nationellt är ca. 52%
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(Energimyndigheten, 2021b), för elområde SE4 35% (exklusive Blekinge off-shore),
och för Skåne 0% (Westander & Henryson, 2021). I Figur 15 visas anledningarna bakom
avslagen för antalet vindkraftverk nationellt. En statlig offentlig utredning gällande en
rättssäker vindkraftsprövning har genomförts under 2021 där förslag om att
kommunerna måste ha välgrundade argument för att avstyrka vindkraftsprojekt som
befinner sig i områden som identifierats som lämpliga för vindkraft i översiktsplanen
(Statens offentliga utredningar, 2021). Detta skulle kunna leda till mer förutsägbara och
effektivare tillståndsprocesser. Om förslaget godtas i riksdagen skulle förslaget träda i
kraft i januari 2023.

Möjligheterna för solkraft ser också mycket positiva ut och kräver i regel inte samma
tillståndsprocess som för vindkraften. Fördelen med solceller är att de kan installeras
både på byggnader och mark och kan samexistera med landsbygd och stadsmiljö. Trots
att solceller på mark konkurrerar med markanvändning för jordbruk finns det i dagsläget
många exempel där solcellsparker samexisterar med jordbruket och har eventuellt
möjlighet att till och med bidra till ökad produktivitet inom jordbruket under torrare
förhållanden (Zachrisson, 2021).
Solkraften i sydvästra Skåne har under de senaste åren ökat med en rasande fart med ett
genomsnitt om ca. 70% per år under de senaste 4 åren. Den nätanslutna installerad
effekten för sydvästra Skåne mellan 2016 och 2020 har ökat från 8 MW till 72 MW.
I samband med att priserna för solceller sjunker ökar intresset för investeringar i solkraft
och E.ON har gått ut med att de planerar att ansluta 200 MW solcellsparker i elområde
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SE3 och SE4 (Elmén, 2021). Flera andra aktörer planerar även att bygga solcellsparker
och i Figur 16 ser vi de solcellsparker som planeras komma till i Skåne under de
kommande åren. Den totala installerade effekten hos solcellsparkerna i Skåne förväntas
då uppgå till ca. 880 MW och en årlig produktion på ca. 0,82 TWh (Länsstyrelsen Skåne,
2021).

Kraftvärmen i sydvästra Skåne står idag inför stora utmaningar, eftersom två av de tre
kraftvärmeverk som funnits i området tagits bort från marknaden under de senaste åren
minskar den planerbara produktionen och det finns idag inte tillräckliga incitament för
nyetablering av kraftvärme. På grund av detta ser vi idag inte någon ökning inom
kraftslaget i området (förutom spekulationer gällande nyetablering av ett mindre
kraftvärmeverk i Malmö), vilket påverkar effektsituationen i regionen. Kraftvärmen
tillför även fler fördelar för kraftsystemet och dessa diskuteras mer i stycke 2.2.4.

Som kan ses i elenergibalanserna både för Malmö och för sydvästra Skåne finns det ett
stort importberoende och produktionsunderskott i dagsläget. I detta stycke görs ett
räkneexempel för att skapa en känsla för vad som krävs på årsbasis för att Malmö ska
kunna producera lika mycket energi som konsumeras. Hänsyn har inte tagits till när i
tiden behovet och produktionen finns. Då sol- och vindkraftsanläggningar inte alltid
kan producera behövs andra kraftslag, lagring eller import vid dessa tillfällen på samma
sätt som export skulle krävas vid tillfällen när produktionen överstiger konsumtionen.
Notera även att detta experiment pekar på vad som krävs för att möta dagens behov.
Behovet 2030 bedöms vara ca 20% högre och prognoser för 2045 förespår ytterligare
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kraftiga höjningar. Nybyggda sol- och vindkraftsanläggningar kan vara än mer effektiva
än de som jämförts med i exemplet.
I Figur 17 visualiseras vad som skulle krävas för att Malmös årliga elenergibehov på ca.
2,4 TWh skulle kunna mötas av produktion via sol- och vindkraft.

Om 15% antas mötas av solkraftsproduktion och 85% av vindkraftsproduktion skulle
det krävas antingen solceller på byggnader med optimala förhållanden motsvarande en
yta av ca 340 fotbollsplaner (ca 240 ha) eller 67 solcellsparker motsvarande Solinavium i
Göteborg vilka skulle uppta en yta av ca 650 fotbollsplaner (ca 460 ha) tillsammans med
antingen kapacitet från knappt en havsbaserade vindkraftspark med produktion
motsvarande vad som uppskattas produceras av den danska Kriegers Flak eller 6 st
havsbaserade vindkraftsparker med produktion motsvarande Lillgrunds.

En produktionsmix innehållande en allt större andel väderberoende produktion som
sol- och vindkraft skapar utmaningar inte minst gällande balansering av elkraftsystemet.
Dels utmaningar gällande långsiktig balansering, då man inte kan styra hur mycket och
när det blåser eller hur mycket moln som bildas, dels mer kortsiktig balansering då moln
kan röra sig snabbt och vindhastigheten kan ändras snabbt. Det faktum att en allt större
andel av produktionen ansluts via kraftelektronik leder dessutom till att den inte bidrar
med någon naturlig rotationsenergi, vilket i sin tur leder till snabbare förlopp vid en
eventuell störning.
Att det hela tiden råder balans mellan produktion och konsumtion är en förutsättning
för att kraftsystemet ska fungera, varför man behöver en beredskap för att hantera detta.
Att det finns långvariga perioder då det inte blåser eller solen skiner kan man exempelvis
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hantera genom att det finns andra produktionskällor (så som vattenkraften) som kan
öka sin produktion i den mån det är möjligt, import från andra geografiska områden där
de har andra väderförhållanden eller storskaliga lager. Att hantera mer kortsiktig obalans
hanteras av Svenska kraftnäts med hjälp av olika typer av verktyg, så kallade stödtjänster
och avhjälpande åtgärder.
Låga elpriser blir en utmaning för mer konventionella kraftverk, varför andra möjliga
intäkter än enligt ”energy only” troligen krävs för att få tillräcklig lönsamhet.
En av de fyra tematiska arbetsgrupper som Effektkommissionen startat under ledning
av tjänstepersoner på Region Skåne fokuserar på planerbar elproduktion (Solér, 2021a).
Där en viktig frågeställning identifierad är hur förutsättningar för planerbar
elproduktion ska förbättras för att möta framtidens effektbehov.
Svenska kraftnät är ansvariga för balansering av det svenska kraftsystemet i nutid. För
att kunna hantera detta finns olika typer av verktyg tillgängliga s.k. stödtjänster och
avhjälpande åtgärder. Stödtjänster är helt marknadsbaserade och deltagande frivilligt.
Till stödtjänster räknas exempelvis verktygen för att hantera systemets balans och
därmed frekvens så som frekvenshållningsreserven (FCR). Till avhjälpande åtgärder
räknas alla åtgärder som manuellt eller automatiskt tillämpas i syfte att upprätthålla
driftsäkerhet, som exempelvis störningsreserven.
Störningsreserven är en resurs som Svenska kraftnät kan nyttja för att snabbt återställa
systemet till normal drift vid en eventuell störning. Störningsreserven nyttjas då de
frivilliga buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till. I dagsläget består
störningsreserven av ett antal långsiktiga avtal med ägare av totalt 22 gasturbiner i
elområdena SE3 och SE4 3 , varav två finns på anläggningsområdet för det tidigare
Öresundsverket (Uniper, 2021).
De resurser som Svenska kraftnät kan nyttja i situationer då tillgänglig produktion och
import inte räcker till att möta effektbehovet kallas effektreserven. Effektreserven har
handlats upp i förväg4 och ska vara tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.
Effektreserven kommer efter mars 2025 ersättas med en strategisk reserv i linje med
den nya EU-förordningen om den inre marknaden för el. Den strategiska reserven
kommer upphandlas efter risken för effektbrist. Risken värderas mot en
tillförlitlighetsnorm (målet för leveranssäkerhet) vilken ska definieras av
Energimarknadsinspektionen.

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvar för att säkerställa god
elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig 5 . Rollen som
elberedskapsmyndighet innefattar olika områden, bl.a. samverkan inom elförsörjning
Svenska kraftnät delar reserver med Danska Energinet så några danska resurser är även tillgängliga.
Historiskt sätt har avtal med elproducenter om ytterligare produktionskapacitet samt avtal om minskad elförbrukning
5 Vid dessa situationer är det inte rimligt att aktörerna inom elsektorn på egen hand kan förväntas klara sitt ansvar att
säkerställa att deras anläggningar ska vara tillgängliga.
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med de största aktörerna inom elproduktion och eldistribution. Svenska kraftnät jobbar
både med att förebygga störningar och för att ha beredskap så de kan hanteras om de
skulle uppstå.
För att säkerställa att viktiga verksamheter kan försörjas med el vid en eventuell
storstörning eller nätsammanbrott, orsakade exempelvis av extrema väderhändelser
eller sabotage kan ödrift vara en lösning. Vid ödrift säkerställs prioriterade kunders
elförsörjning inom ett mindre eller större delområden utan koppling till
transmissionsnätet. För att kunna driva ett nät i ödrift krävs minst en
produktionsanläggning som klarar att starta från ett helt nedstängt tillstånd (s.k. Blackstart) som själv eller tillsammans med andra har förmågan att reglera frekvens och
spänning vid dessa mer extrema förhållanden. Ödrift kan även bidra till att påskynda
återuppbyggnaden av det nationella nätet vid en storstörning.
Kommunen har ett ansvar att tillsammans med länsstyrelse och elnätsföretag planera
vilka samhällsviktiga verksamheter som ska prioriteras vid elbrist. Detta görs via en
metod kallad ”Styrel” (Svenska kraftnät). Svenska kraftnät har överliggande ansvar, men
vikten av samverkan med kommuner, elbolag och andra myndigheter understryks
(Svenska kraftnät).
En elaktör har möjlighet att få ersättning från elberedskapsanslaget för att tillhandahålla
förmågan till ödrift. Det är Svenska kraftnät som beslutar om elberedskapsåtgärder. I
Stockholm finns delområden som kan drivas i ödrift, men förmågan finns enligt
Svenska kraftnät även på andra platser i landet (Svenska kraftnät, 2021c).På grund av
det säkerhetspolitiska läget har bemyndiganderamen för elberedskapsanslaget ökat både
i längd och omfattning. Svenska kraftnät måste dock prioritera vilka åtgärder som anses
viktigast ur ett helhetsperspektiv.
Enligt Mats Nilssons rapport för Energiforsk (Nilsson, 2021) nämns ersättning för
elberedskapsförmåga (ödriftsmöjlighet) som ett sätt att göra det ekonomiskt möjligt för
planerbar kraftproduktion i ex. SE4, utöver fördelen att nätet får en ökad resiliens. Att
skapa ekonomiska möjligheter för planerbar produktion är viktigt. Enligt Adam Kanne
på Uniper är det med dagens volatila marknad väldigt svårt att räkna hem en
nyinvestering i planerbar produktion. Han menar att det finns ett behov av tydliga
långsiktiga regler (Kanne, Uniper, 2021).
Effektkommissionen har formulerat att deras insatser bl.a. ska leda till att behov av
elberedskap i Skåne definieras. Detta kommer göras inom de fyra tematiska
arbetsgrupper som initierats under ledning av tjänstepersoner på Region Skåne vilket
kan vara ett bra forum för att kunna påverka kring denna frågeställning. (Solér, 2021a)

Som tidigare nämnts har elanvändningen i Sverige varit relativt konstant de senaste 25–
30 åren där industrin samt bostads- och servicesektorn står för de största delarna av
användningen. De prognoser och trender som presenteras pekar dock på en betydande
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ökning av efterfrågan på el i framtiden, där flera scenarier visar på en drastisk ökning av
elbehovet, i vissa fall mer än en fördubbling till år 2045.6 Ökningen drivs till stor del av
elektrifieringen av transportsystemet samt en ökad elektrifieringen av industriella
processer. En stor del av ökningen förväntas äga rum i norra Sverige, bl.a. genom behov
av produktion av vätgas för att göra processerna i gruv- och stålindustrin fossilfria.
Elektrifieringen av transportsektorn väntas öka både energi- och effektbehovet, där
ökningen i effektbehov till stor del påverkas av laddmönstret av elektrifierade fordon.
Elektrifieringen av transportsektorn sker med olika hastighet och med olika tidshorisont
där det framförallt är elektrifieringen av personbilar och lätta lastbilar som kommit igång
på allvar medan tyngre transporter och sjöfarten väntas stå för en ökad elektrifiering
några år framåt i tiden.
I en studie över transportsektorns elektrifiering på nationell nivå med olika scenarier för
laddning, innebär smart laddning ett ökat effektbehov på 1000 MW vid en snabb
elektrifiering medan beteendestyrd laddning 7 kan öka effektbehovet med ytterligare
1000 MW till 2000 MW år 2030. 2040 har skillnaden mellan smart och beteendestyrd
laddning växt till 2000 MW och där smart laddning kan öka effektbehovet med 3000
MW jämfört med idag och beteendestyrd laddning med 5000 MW (Sweco, 2020).

Den totala slutanvändningen av el i Malmö uppgick 2019 till 2,31 TWh och för
fjärrvärme 1,96 TWh. Elbehovet och effektbehovet för de fyra sektorerna: bostäder,
service, transport och industri visas i Figur 4 och Figur 5. Som kan ses är
transportsektorn i dagsläget försumbar både vad gäller elenergi och effektbehov men
något som väntas öka relativt mycket de kommande åren.
Den förväntade ökningen inom Transporter i Malmö tillskrivs i hög grad elektrifiering av
personbilar, lätta transporter och kollektivtrafik. Inom ramen för detta projekt har inga
analyser kunnat göras för utvecklingen inom de olika användarsektorerna utan där har
vi utgått från Region Skåne och Swecos arbete (Region Skåne, 2021). Renovering och
möjlig potential från energieffektivisering inom bostadssektorn diskuteras inom ramen
för samarbetet inom renovering mellan Miljöförvaltningen och RISE men denna analys
var inte möjlig att integrera i denna rapport. Två av de områden där vi sammanställt
information är för elektrifiering av hamnen och hur CCS på Sysavs anläggning kan
påverka elanvändningen och elförsörjningen i Malmö.

https://www.energi.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfraganfossilfri-el-2045-slutrapport.pdf
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=185971
Elbranschen - Fossilfritt Sverige https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2020/09/ffs_elbranschen.pdf
7 Beteendestyrd laddning innebär att laddning av fordonsflottan sammanfaller med nätet förbrukningstoppar som
vanligtvis inträffar runt 17–18, att laddningen startar när fordonen ansluts när många kommer hem från jobbet och det
redan idag finns förbrukningstoppar. Smart laddning innebär i detta fall istället att fordonsladdning fördelas relativt
jämt över dygnet och inte orsakar någon tydlig förbrukningstopp.
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Som tidigare nämnts så är sjöfarten en del av transportsektorn som väntas bli mer och
mer elektrifierad. Som en del i EU:s skärpta klimatmål till 2030 och Fit for 55 paketet
har det inom EU:s lagstiftningspaket kommit förslag som innebär att det ställs krav på att
minska växthusgasintensiteten från den energi som används ombord på fartyg som anlöper till, avgår
från eller befinner sig i en hamn inom EU. Specifikt kopplat till elektrifiering och landström
står det att: Containerfartyg och passagerarfartyg som befinner sig i en EU-hamn måste från och med
1 januari 2030 ansluta sig till en landströmsanläggning och tillgodose hela sitt energibehov därifrån så
länge fartyget befinner sig i hamn. Sedan 2011 har landström till fartyg som används för
yrkesmässig sjöfart och en viss storlek nedsatt energiskattesats, denna skattenedsättning
har fått godkänt fram till 2023 av Europeiska rådet (Regeringskansliet, 2021).
Malmös hamn som drivs av CMP8 ser i dagsläget att det är svårt att få ihop affären i
landströmsförsäljning, speciellt med rådande elpriser och möjligheten som de flesta
fartyg har att generera väldigt billig el ombord. Eftersom det i dagsläget inte finns någon
efterfrågan från kunderna och inga tydliga incitament eller lönsamhet att investera i
landström finns det inte planer på att göra detta i närtid. Det är också flera rederier som
tittar på emissionsfri generering ombord, vilket skulle kunna vara ett annat sätt att möta
kraven på sänkta utsläpp. I Köpenhamn har det funnits ett politiskt tryck att få ned
utsläppen från sjöfarten eftersom hamnen är så central där vilket gjort att DFDS färjor
till Norge nu använder landström. Dessa drar då 1–1,5 MW effekt. För ett
kryssningsfartyg kan det handla om 9–10 MW per anslutning, men det ankommer i
dagsläget inte många kryssningsfartyg per år till hamnen i Malmö, vilket gör detta behov
väldigt begränsat i dagsläget. Vid en eventuell elektrifiering av hamnen väntas
flexibiliteten av detta elbehov vara låg eftersom logistiken och rutter inom sjöfarten är
så optimerade för att undvika onödiga kostnader (Nordström, Stoltz Holgerson, &
Sandgren, 2021).
Det kan uppstå ett ökat elbehov orsakat av annat än landström och den största delen
av energiförbrukningen i CMP är kopplad till arbetsmaskiner, men som till stor del ställt
om med andra fossilfria lösningar istället för el (Nordström, Stoltz Holgerson, &
Sandgren, 2021).
En stor del av utsläppen kopplade till energi i Malmö orsakas av avfallsförbränning,
framförallt förbränning av plast. Sysavs avfallsförbränningsanläggning står i dagsläget
för ca 20 % av växthusgasutsläppen i Malmö (Miljöförvaltningen Malmö stad, 2021).
Det finns tydliga incitament att få bort dessa utsläpp, både ekonomiska, via kostnader
för utsläppsrätter, och miljömål både de egna och stadens. I ett tidigare projekt Vägar
mot en klimatneutral kraftvärmeproduktion genomfört inom ramen för Klimatomställning
Malmö har avfallsförebyggande och materialåtervinning och CCS (Koldioxidinfångning
och lagring) identifierats som möjliga åtgärder för detta. Dessa åtgärder skulle också
kunna ha påverkan på elförsörjningen i Malmö. Framförallt om CCS implementeras
eftersom det är en energikrävande process. Den referensteknik för CCS som utvärderats
kan komma att kräva ca 66% av den producerade elen vid full implementering (Kamleh,
2021). Dessa siffror nyanserades i diskussion med Sysav där det angavs att ungefär
8

https://www.cmport.com/

•

hälften (ca 100 GWh) av det som levereras ut på nätet kan komma att behövas för CCS.
Att detta skiljer sig från den uppskattning som gjordes i den tidigare utredningen beror
på att 66% är en teoretisk uppskattning baserat på en referensteknik och det är värt att
poängtera att dessa siffror inte är någon fastslagen sanning och att det finns andra
tekniker där elbehovet skulle kunna vara lägre (Bjerregaard & Pettersson, 2021). Sysav
samarbetar med Lunds universitet i en provverksamhet för att testa en mer energisnål
teknik för kolinfångning i stor skala (Magnusson, 2021).
En annan möjlighet att sänka utsläppen av koldioxid från Sysavs anläggning skulle
kunna vara att investera i en pyrolyspanna och producera biokol. Detta skulle också
kunna påverka elproduktionen från anläggningen eftersom ca 30 – 50 % av
energiinnehållet bör sparas i kolet. Någon noggrannare uppskattning av detta ryms inte
inom ramen för detta projekt. Biokol och möjligheterna med detta med perspektivet
kring kolinlagring ingår i ett annat uppdrag om kolsänkor mellan Miljöförvaltningen och
RISE.

Sydvästra Skåne utgörs i den här rapporten av kommunerna: Burlöv, Malmö,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, och
Ystad. Kommunerna utgör tillsammans en ganska bra representation av Skåne med
såväl stadsmiljö som landsbygd, men har inte lika stor elanvändning inom industrin,
vilket kan ses i Figur 18.

Elanvändning per sektor 2019 och 2030
Andel av total elförbrukning (%)
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Som kan ses i Figur 18 är bostäder den sektor som står för det största elbehovet i sydvästra
Skåne. Elbehovet inom bostadssektorn i har varit relativt stabil de senaste åren, där
energieffektiviseringar av fastigheter och apparater minskat elanvändningen samtidigt
som fastighetsbeståndet utökats. Det är främst småhus som använder el för
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uppvärmning idag medan flerbostadshus till stor del använder fjärrvärme (Sonnsjö,
2020). En stor del av fjärrvärmen i Malmö (61%) används i flerbostadshus. Det sker nu
en förflyttning mot värmepumpar även i flerbostadshus vilket riskerar att öka
kapacitetsbristen i Malmöområdet och också minska lönsamheten för
kraftvärmeproduktionen.
Trots att en förflyttning från fjärrvärme till värmepump är problematisk ur ett
effektperspektiv, kan stora besparingsvinster och effektiviseringar göras genom en
förflyttning från direktverkande el till värmepump, vilket kan vara en fördel på
landsbygden där fjärrvärmenätet inte är lika välutbyggt. Denna förflyttning skulle
förmodligen inte påverka effektbehovet under topplasttimmen dock, eftersom
värmepumpar vid en viss lägsta temperatur slår över till uppvärmning genom en
elpatron.
Service är den näst största användarsektorn av el i sydvästra Skåne och inkluderar flera
undersektorer som offentlig verksamhet (ca. 22%), jordbruk, skogsbruk & fiske (ca.
10%) och övriga tjänster (ca. 68 %) (SCB, 2021). Den här sektorn tillskrivs ofta
användning som belysning, uppvärmning av kontor, arbetsmaskiner och många andra
svåruppmätta värden (Energimyndigheten, 2021c). Eftersom den offentliga
verksamheten står för en relativt stor andel av finns det alltså ganska goda möjligheter
att jobba med kunskapsutbyte mellan grannkommuner inom energieffektiviseringar
som belysning, ventilation och annan drift av offentliga byggnader.
Inom servicesektorn ingår även elanvändningen hos datacenter, en användartyp som
diskuterats mycket i media under de senaste åren på grund av dess potentiellt väldigt
höga effektbehov som skulle kunna begränsa tillgången till el för andra mindre
elintensiva verksamheter (Ziegerer & Strand, 2021) (Roos, 2021). Microsoft bygger ett
datacenter i Staffanstorp där det finns planer på att installera reservkraftsgeneratorer
med en effekt upp till 70 MW (SWECO, 2021), vilket ska kunna förse datacentret med
el för strömavbrott. Om detta motsvarar effektuttaget från elnätet skulle det innebära
en effektökning lika stor som transportsektorns förväntade bidrag till topplasttimmen i
Malmö 2030. Huruvida detta är fallet framgår inte från samrådsportalen.
Industrin i sydvästra Skåne är den tredje största sektorn inom elanvändning och kommer
vara en viktig del i klimatomställningen. I dagsläget består energianvändningen inom
industrin i sydvästra Skåne främst av el (46%), naturgas (40%) och fjärrvärme (11%)
(SCB, 2021). Från en uppskattning baserat på Region Skånes prognoser kommer
elektrifieringen inom industrin i sydvästra Skåne öka elanvändningen inom industrin
med ca. 6 procentenheter till 2030. För att fasa ut naturgasen som används inom
industrin och ersätta den med förnybara bränslen behöver en noggrannare analys göras
för varje enskild industri.
Transportsektorn i sydvästra Skåne bidrar i dagsläget inte mycket till elbehovet. Det är
främst bantrafiken som påverkar elbehovet, men antalet laddbara vägfordon ökar
kraftigt i Skåne och mellan 2019 och 2020 ökade antalet med 87% och förväntas
fortsätta öka under de kommande åren. Intresset för tyngre eldrivna vägtransporter ökar
också i området och Effektkommissionen Skåne har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar
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med att se över hur elbehovet hos tunga transporter kan tillgodoses och planeras på
bästa sätt. Utöver detta sker också en förändring inom sjötransporternas tillgång till
landström, vilket beskrivs mer i stycke 2.3.1. Enligt en uppskattning från Region Skånes
prognoser förväntas det totala effektbehovet inom transportsektorn i sydvästra Skåne
uppgå till ca. 176 MW år 2030.
Enligt Region Skånes scenario kan effekttopparna komma att öka dramatiskt till 2040,
då behovet ca 5 % av tiden skulle kunna nå över maxbehovet 2019 (Region Skåne,
2020a). Effektnivåökningen illustreras i Region Skånes rapport med lastkurvor för en
januarivecka, då ser effektbehovet från transportsektorn ut att kunna öka det totala
effektbehovet i Skåne med nästan 500 MW år 2040.

Som nämnts tidigare finns det många framtidsscenarier som visar på en stor ökning av
elbehovet. Svenska Kraftnät presenterar vartannat år långsiktsscenarier för
Nordeuropas energisystem. I den senaste analysen presenterar de fyra scenarier som
visar på olika utvecklingsvägar och dessa visas i Figur 19. Som referens är dagens
elbehov i Sverige exklusive förluster ca 125 TWh (Energimyndigheten och SCB, 2021).
2020 års elförbrukning per elprisområde är markerad med streckad svart linje.

Elbehov för olika scenarier för 2035 och 2045
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Det är främst elektrifieringen av transportsektorn och industrin, inte minst de stora
satsningar som görs i norra Sverige, som ligger bakom den förväntade ökningen. I
framtidsscenarierna Elektrifiering planerbart (EP) och Elektrifiering förnybart (EF)
antas elbaserad produktion av vätgas spela en viktig roll.
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Indelningen i elområden är en av de två tillåtna metoderna för att hantera flaskhalsar
inom EU. Den andra metoden är mothandel / omdirigering. Utöver att hantera
flaskhalsar bidrar indelningen i elområden också till att med hjälp av prissignaler, i viss
mån styra lokaliseringen av ny elproduktion och konsumtion samt att styra
förstärkningar av stamnätet (Energimarknadsinspektionen, 2021).
Enligt Svenska Kraftnät gjordes indelningen i elområden för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för handel inom den inre marknaden och därmed största möjliga
samhällsnytta (Lundström, 2021). Just nu pågår en gemensam översyn av elområden i
EU, där Svenska Kraftnät ansvarar för översynen inom Sverige, och det är EU:s
regelverk som styr hur genomförandet av översynen ska gå till. Arbetet ska också
godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Beslut om utredningsförslagen
förväntas i början av 2022 och därefter har SvK och övriga systemansvariga inom EU
ett år på sig att slutföra översynen.
Arbetet ska resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande
elområden. SvK har tidigare föreslagit tre alternativa indelningar för utredning:
-

Ett nytt elområde för Storstockholm
Sammanslagning av dagens SE3 och SE4
Sammanslagning av dagens SE1 och SE2

Dessa kommer analyseras mer detaljerat under översynen med avseende på t.ex.
samhällsekonomisk nytta och påverkan på driftsäkerheten (Svenska kraftnät, 2020).
Det var den 1 november 2011 som den svenska elmarknaden delades in i fyra
elprisområden och Figur 20 visar elpriserna sedan dess för de svenska elområdena med
medelpriset per månad. Som jämförelse visas också elpriset i DK2 som är ett av
elprisområdena som är sammankopplat med SE4.
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Spotpris i Sveriges elprisområden
Spotpris [SEK/MWh]

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

11 - Nov
12 - Apr
12 - Sep
13 - Feb
13 - Jul
13 - Dec
14 - May
14 - Oct
15 - Mar
15 - Aug
16 - Jan
16 - Jun
16 - Nov
17 - Apr
17 - Sep
18 - Feb
18 - Jul
18 - Dec
19 - May
19 - Oct
20 - Mar
20 - Aug
21 - Jan
21 - Jun
21 - Nov

0

SE1

SE2

SE3

SE4

DK2

Som kan ses i figuren har elpriserna i de olika områdena varit relativt likvärdiga sedan
2011, med en lite större skillnad under 2012 men framförallt sedan 2020. Priserna i SE1
och SE2 är väldigt lika vilket gör att de inte går att urskilja i figuren. Men som kan ses
har prisskillnaderna både mellan SE2 – SE3 och SE3 – SE4 ökat.
Elpriset är i sig en väldigt komplex fråga där många olika faktorer samspelar så som
bränslepriser (t.ex. kol, olja, naturgas, uran), styrmedel, koldioxidpriser, väder,
förbrukningsmönster och det har inte varit inom ramen för detta uppdrag att analysera
elpriserna och orsakerna bakom de ökande skillnaderna mellan elprisområdena närmre.
Värt att nämna är att indelningen i nuvarande elprisområden skapar incitament för att
lokalisera produktion i områden med liten produktion och överföringskapacitet i
förhållande till konsumtion, eftersom elpriserna i dessa områden blir högre genom en
högre efterfrågan. Samtidigt är nyetablering av elproduktion också en tillståndsmässig
och politisk fråga där det ofta finns målkonflikter, vilket gör detta till en svår balansgång.

På grund av elnätets utformning är det svårt att på ett enkelt sätt säga hur dess
överföringsförmåga svarar mot Malmös lokala behov, eller regionens behov.
Svårigheten beror bl.a. på att elnätet är maskat vilket betyder att områden kan matas
från flera olika håll samt att effektuttaget i de inmatningspunkter 9 från
transmissionsnätet som främst förser Malmö med el även påverkas av vad som
exporteras eller importeras via Baltic cable. Det finns därmed en otydlighet kring hur
stor del av uttaget som hör till Malmö och påverkar möjligheten för staden att påverka
9
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el- och effektuttag i anslutningspunkterna och innebär också att kringliggande
kommuner och deras val och prioriteringar kan få en direkt påverkan på den framtida
tillgängligheten på el, också för Malmö. På grund av dessa anledningar är inte
överföringskapaciteten med i de sammanställda figurerna över effekt och energibalans
varken för Malmö eller sydvästra Skåne (Figur 4 - Figur 9).
Elnätets överföringsförmåga är dock av största vikt för Malmös elförsörjning och en
viktig del i förklaringen till vilka elpriser som uppstår i regionen. Elpriserna diskuteras
översiktligt i stycke 2.3.4.
Malmöområdet har under de senaste åren stått inför ett växande kapacitetsproblem, där
nekad höjning av uttagsabonnemanget mellan regionnät och stamnät var en av
faktorerna som belyste den ansträngda situationen. Detta redogörs för i mer detalj i b.la.
Länsstyrelsens rapport Trygg elförsörjning i Skåne län (Sonnsjö, 2020). Eftersom andelen
lokal produktion i Malmö och Skåne är liten blir överföringskapaciteten en än viktigare
aspekt i frågan om elförsörjningen i staden och regionen. De tre elnätsnivåer som alla
är relevanta för elförsörjningen i Malmö och Skåne är; transmissionsnät, regionnät och
lokalnät där Svenska Kraftnät äger transmissionsnätet och E.ON Energidistribution
äger både region- och lokalnät i och omkring Malmö.

Södra och sydvästra Skåne försörjs från transmissionsnätet från framförallt
uttagspunkterna i Sege-Arrie. Efter att E.ON nekats ett höjt uttagsabonnemang i
uttagspunkterna Sege-Arrie tog Svenska Kraftnät tillsammans med E.ON fram ett
åtgärdspaket hösten 2019, det s.k. sjupunktsprogrammet. Åtgärdspaketet innehöll ett
antal olika lösningar, både temporära och permanenta, och har medfört ett möjligt
effektuttag på upp till ca. 1 150 MW. Utifrån E.ON:s och Svenska kraftnäts prognoser
bedömer de att hela E.ON:s effektuttag fram till 2024 kan täckas när nu dessa åtgärder
finns på plats (Svenska kraftnät, 2021d), (Tullgren, Regionnätsansvarig på E.ON, 2021).
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Hur stort uttagsabonnemang E.ON väljer att ha beror på ekonomisk optimering. I
dagsläget ligger uttagsabonnemanget på ca 900 MW (Tullgren, Regionnätsansvarig på
E.ON, 2021). E.ON har angett ett förväntat uttag på ca 1050 MW under 2022/2023.
(Tullgren, e-mail, 2021)
Svenska kraftnät jobbar kontinuerligt med att förstärka transmissionsnätet där de i
systemutvecklingsplanen för 2022–2031 planerat för reinvesteringar på 46 miljarder
kronor för att hantera ett nät som är i behov av förnyelse. Samtidigt planerar de också
för anslutningsprojekt, systemförstärkningar och marknadsintegration för drygt 49
miljarder kronor. De identifierar kortare ledtider i investeringsprocesserna och för att
identifiera kapacitetsbehov som viktiga faktorer för att kunna möta
investeringsbehoven (Svenska kraftnät, 2021f).
Flertalet stora nätinvesteringsprojekt pågår vilka kommer öka transmissionsnätets
förmåga att på ett driftsäkert sätt överföra den effekt som efterfrågas i södra Sverige.
Exempelvis förnyas de transmissionsnätsledningar som matar Malmöregionen
(Söderåsen-Barsebäck, Barsebäck- Sege och Hurva-Sege) vilket ingår i vad som brukar
benämnas ”Västskustförnyelserna”, dessa visas i Figur 22. Detta förnyelsearbete
planeras vara genomfört 2024. Enligt Svenska kraftnät, innebär ett färdigställande av
Västskustförnyelserna att de långsiktigt har hanterat kapacitetsbristen till Malmö.
Överföringskapaciteten till regionen har i och med denna förstärkning ökats till ca 2 100
MW (Svenska Kraftnät, 2021g).

För att underlätta Svenska kraftnäts utbyggnad av stamnätet förstärker E.ON också
knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck. Denna förstärkning är främst för att kunna
möta det ökande behovet som uppskattas i nordvästra Skåne och berör inte direkt
Malmö.
Ytterligare projekt pågår för att förstärka transmissionsnätet i södra Sverige och öka
överföringskapaciteten. Dessa arbeten påverkar Malmö-området bl.a. genom att de
möjliggör för en ökad mängd vindkraftsproduktion i regionen.
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Då SydVästlänkens likströmsförbindelse (2 x 600 MW) togs i drift i juli 202110 stärkte
transmissionsnätets överföringsförmåga. SydVästlänkens främsta syfte är enligt Svenska
kraftnät att överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige. Länken kan
nyttjas för att undvika att det bildas en s.k. ”flaskhals”, vilket främst sker under kalla
vinterdagar (Svenska kraftnät, 2021h). Länken medför även goda möjligheter att styra
spänningen i området. Att den fulla kapacitet som SydVästlänken kan bidra med inte
alltid kan utnyttjas beror på att det finns andra begränsningar, bl.a. kan stora öst-västliga
flöden orsaka att flödet till södra Sverige måste begränsas för att säkerställa ett
driftsäkert system.
Svenska kraftnät bygger även nya transmissionsledningar på östkusten (Ekhyddan –
Nybro, Nybro – Hemsjö) för att öka överföringskapaciteten till södra Sverige ytterligare.
Ledningarna är planerade att tas i drift år 2027. Ledningarna möjliggör anslutning av
stora mängder havsbaserad vindkraft i södra Sverige (upp mot 4000 MW) (Svenska
kraftnät, 2021i), (Svenska kraftnät, 2021j).

Utöver pågående nationella utbyggnads- och förnyelseprojekt i transmissionsnätet pågår
även en förstärkning av överföringskapaciteten mellan länder. Sveriges elnät är synkront
kopplat med de övriga nordiska länderna och sammanlänkat via HVDC länkar mot det
Baltiska och Centraleuropeiska elsystemen. Via den norska HVDC länken
NorthSeaLink är systemet även sammanlänkat med Storbritanniens elnät. Fysikaliskt
ser inte elen några begränsningar av landsgränser, utan den flödar mellan den
produktion och konsumtion som finns vid varje givet ögonblick. Däremot påverkar
marknaden hur flödena går, där begränsningar kan göras efter elnätets kapacitet. I
Elmarknadsförordningen anges att 70% av de begränsande ledningarnas driftsäkra
kapacitet ska göras tillgänglig för gränsöverskridande handel. I nuläget anser Svenska
kraftnät att man inte klarar leva upp till detta och samtidigt hålla transmissionsnätet
inom gränserna för vad som anses driftsäkert varför man ansökt om ett undantag
(Svenska kraftnät, 2021e). Undantagsansökan gäller både internationella
elområdesgränser som DK2-SE4, DE/LU-SE4 och nationella som SE3-SE4.
Möjligheten att ansöka om undantag kommer upphöra efter 2025. Orsaken anges
främst vara de ökade öst-västliga flödena. Det är oklart om Elmarknadsförordningens
regel gäller för elområden inom ett land, men Effektkommissionen driver vikten av att
det även inom landet ska finnas en minsta nivå för hur mycket överföringskapacitet som
ska finnas tillgängligt för handel mellan elområden. Krav på procenttal är ännu inte
fastställt (Solér, 2021b).
Nya utlandsförbindelser från Norge och Danmark pekas ut som en av anledningarna
till att överföringskapaciteten mellan SE2-SE3 och SE3-SE4 vid vissa tillfällen måste
sänkas. Orsaken är att det uppstått stora flöden i öst-västlig riktning vilket
transmissionsnätet ursprungligen inte konstruerats för. För att säkerställa
driftsäkerheten har därför kapacitetsbegränsningar gjorts vid dessa situationer. Det är
10
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viktigt att inse handel via utlandsförbindelserna inte är den enda orsaken utan de stora
flödena orsakas även av exempelvis stängningen av kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och
2 samt en ökad andel vindkraftsproduktion (Svenska kraftnät, 2021f).
Det är också viktigt att påpeka att en stärkt sammankoppling med andra länder är viktigt
för att kunna hantera en produktionsmix med en ökad mängd icke planerbara
energikällor.

Flaskhalsar och begränsningar kan även uppstå i distributionsnäten varför även de är av
största vikt att förstärka och bygga ut för att klara hantera den ökade efterfrågan som
förväntas.
Om inga åtgärder utförs i E.ON:s region- och lokalnät gör de bedömningen att
begränsningar skulle uppstå på flera ställen i dessa nät. E.ON har därför initierat olika
åtgärder och gör i dagsläget bedömningen att dessa förstärkningar och utbyggnader är
tillräckliga för att klara det prognostiserade behovet.
Rollen som E.ON har som elnätsägare av både region och lokalnät i Malmöområdet,
kan förväntas bli mer komplex jämfört med idag på grund av nya förhållanden på
marknaden och en lagförslagsändring i Ren Energi paketet som innebär att
systemansvarige för distributionssystem måste säkerställa att dess system har en förmåga att distribuera
el till kunder både på kort och lång sikt. Detta kan innebära större ansvar, mer interaktion
med Svenska Kraftnät och andra aktörer och att de ska underlätta för integrering av
förnybara energisystem och efterfrågeflexibilitet.
Något som också påverkar hur nätbolagen agerar och gör investeringar respektive
resurseffektiviserande åtgärder är intäktsramen. Hinder som påpekats av elnätsbolagen
är bland annat att kapitalkostnader (CAPEX) premieras i relation till driftkostnader
(OPEX) som uppstår vid implementering av smarta elnät. Avskrivningsfrågor relaterade
till nätinvesteringar har undersökts och föreslagits för tillsynsperioden 2020 - 2023, men
övriga
hinder
ska
eventuellt
utredas
till
nästa
tillsynsperiod
(Energimarknadsinspektionen, 2017).
Ei har presenterat ett förslag till lagändring där effektiviseringskravet för nätföretagen
tillämpas på totala kostnader för att ge incitament att välja den mest kostnadseffektiva
lösningen oavsett om det innebär en nätinvestering, inköp av tjänst eller underhåll av
nätet längre än den regulatoriska livslängden. Detta för att gynna nya smarta
elnätstjänster om de är mer kostnadseffektiva och minska styrningen mot investeringar
i traditionella nätanläggningar (Wallnerström, Carlsson, Eriksson, Pandu, & Alkefjärd,
2020).
En ökad flexibilitet skulle exempelvis kunna nyttjas för att sänka effektbehovet under
tidpunkter då nätet är ansträngt. Detta medför i sin tur att man inte behöver
dimensionera och bygga ut näten för att klara extremlaster, som endast inträffar under
enstaka timmar per år, vilket är samhällsekonomiskt fördelaktigt.
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Tillståndsprocesserna lyfts ofta fram som en av de viktigaste åtgärderna att prioritera
för att skynda på tiden det tar att bygga en ny transmissions- eller regionledning. Under
normala förhållanden tar det uppåt 10–12 år från beslut om ny ledning till att den är i
drift, där tillståndsprocessen står för merparten av tiden och byggtiden tar ca 2–3 år
(Svenska Kraftnät, 2021g). Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och
Länsstyrelserna fick därför i mitten av september 2021 i uppdrag av regeringen att
tillsammans utveckla och testa nya arbetssätt i syfte att korta ledtiderna (Kofod-Hansen,
2021). Projekt som ligger i startgroparna går under namnet Kortare ledtider för
elnätsutbyggnad och här kommer finnas möjligheter att via Ei både följa och vara delaktig
i de dialoger som förs 11 . Ei:s uppdrag ska redovisas till Infrastrukturdepartementet
senast den 1 maj 2023.
Att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att möta den ökade
arbetsinsatsen som krävs för att hantera utbyggnad av elnät och ny elproduktion är en
central fråga. Självklart gällande att det finns ekonomiska medel, men även gällande
kompetens. Här är det viktigt att inse att det inte bara är nätbolagen som kommer ha
behov för att göra de utredningar som krävs inför en tillståndsansökan, även
myndigheter, domstolar och andra instanser inblandade i processen för att pröva
ansökan behöver ha tillräckliga resurser för att inte bli en flaskhals.

Med en högre andel variabel elproduktion i elsystemet, nya konsumtionsmönster,
ökande befolkning och som idag med tidpunkter där överföringskapaciteten är
begränsad behöver elsystemet bli mer flexibelt. Det kommer vara viktigt att tillvarata
alla flexibilitetsresurser i elsystemet, så som flexibel produktion, lagring och
efterfrågeflexibilitet. Dessa kan vara möjliggörare för att trygga en stabil elförsörjning
och ett effektivt elsystem. Fjärrvärme kan också vara en möjliggörare för ett effektivt
elsystem och de olika möjliggörarna har olika karaktäristik och kan delvis användas för
att avhjälpa olika problem över olika tidshorisonter. I följande stycken presenteras
översiktligt ett urval av ett antal relevanta möjliggörare.

Flexibel produktion är något som i stor grad används som resurs på Svenska kraftnäts
balansmarknader
och
som
störningsreserv,
främst
traditionella
produktionsanläggningar som exempelvis vattenkraft. Svenska kraftnät kommer under
2022 dela upp dagens balansansvarsroll i två nya aktörsroller: Balansansvarig part
(Balance Responsible Party, BRP) och Leverantör av balanstjänster (Balancing Service
Provider, BSP) vilket ses som en förutsättning för att fler aktörer ska kunna erbjuda
balanstjänster.
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Svenska kraftnät har även under hösten 2021 publicerat en rapport i vilken de redovisar
de pågående arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder vilka kommer behövas
i en allt större omfattning i ett kraftsystem med en stor andel intermittent och icke
planerbar produktion (Svenska kraftnät, 2021k). För produktionsanläggningar anslutna
via kraftelektronik finns många möjligheter att bidra med stödtjänster till elnätet,
exempelvis gällande nedreglering och spänningsreglering. På samma sätt som flexibel
konsumtion, har flexibel produktion möjlighet att erbjuda sin flexibilitet på lokala
flexibilitetsmarknader så som SWITCH.
Att kunna nyttja olika intäktsmöjligheter är ett sätt att hitta lönsamhet för
produktionsslag som har svårt att konkurrera på ”energy only” marknader, men som
har ett stort värde för elsystemet genom andra nyttor de också kan bidra med. Att kunna
bidra med elberedskapsförmåga (ödriftsmöjlighet) skulle kunna vara en intäktsmöjlighet
vilken omnämns i stycke 2.2.5.

Behovet av en ökad flexibilitet hos användarsidan är något som diskuteras mycket och
där det finns potential att avlasta elnätet under ansträngda situationer. Behovet av detta
har historiskt inte varit så stor och det återstår många frågor kring hur denna
flexibilitetspotential ska kunna tillgängliggöras.
Energimarknadsinspektionen identifierar tre strategiska områden inom flexibilitet
(Rosenlind, Broström, & Lahti, 2020):
-

Effektiva prissignaler
Effektivt nätutnyttjande
Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet definierar de som: Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad
elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament
(Alvehag, o.a., 2016). Som ett av svaren på problemen med Skånes elförsörjning
lanserade E.ON under 2019 en digital handelsplats för effekt för sydvästra Skåne,
flexibilitetsmarknaden SWITCH. I sjupunktsprogrammet för vintern 2020/2021
utökades den till att omfatta ytterligare två områden i Skåne. SWITCH drivs i dagsläget
som en del av EU-projektet CoordiNet som pågår fram till juli 2022 (Etherden &
Ruwaida, 2020).
Första säsongen SWITCH var i drift var det enbart en dagen-före marknad vilket
betyder att buden läggs dagen före de aktiveras men vintern 2020/2021 fanns det också
möjlighet till intra dag handel, det finns en mer detaljerad beskrivning av dessa
marknadstyper i Bilaga 5.5. Den minsta budstorleken för att delta på SWITCH är 0,1
MW och ska kunna levereras under minst en timme (Etherden & Ruwaida, 2020).
Avtalen mellan E.ON och leverantörerna reglerar bl.a. tillgänglighet och ersättning och
det finns avtal där leverantörerna får betalt både för sin tillgänglighet och aktiverade
bud men också avtal med möjlighet för leverantörerna att bara lägga fria bud med enbart
aktiveringsersättning (Jansson, 2021).
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Den första säsongen av flexibilitetsmarknaden i Skåne var det fem flexleverantörer som
erbjöd totalt 76 MW flexibilitet på en gemensam marknad. Till vintern 2020/2021
delades marknaden upp i tre delar och totalt deltog elva flexleverantörer med 120 MW
i Skåne (Etherden & Ruwaida, 2020), och det levererades 122 MWh (E.ON Sverige AB,
2021). De som var kopplade till sydvästra Skåne (matas från Sege/Arrie) presenteras i
Tabell 1. Som kan ses utgör dieselgeneratorer den största flexibilitetsvolymen.

Flexibilitetsresurs
Bornholm Energi
Dieselgenerator
Uniper
Öresundsverket
Dieselgenerator
Ystad Energi AB
Dieselgenerator
E.ON
Sjölunda
Värmepumpar
(fjärrvärme)

Antal
Flexibilitetsvolym Spänningsnivå
1 anläggning med 60 MW
Regionnätet
10 generatorer
1
0,5 MW
Regionnätet
1

0.5 MW

Lokalnätet

1 anläggning med 15 MW
4 värmepumpar

Lokalnätet

Det största köpet som gjordes vid ett tillfälle under säsongen 2020/2021 var 20 MW,
men vid många tillfällen med flexibilitetsbehov var den tillgängliga volymen betydligt
mindre, ca 2–5 MW. Det är viktigt att notera att flexibilitetsvolymen inte nödvändigtvis
alltid svarar mot tillgänglig flexibel effekt, då den största andelen i nuläget är upphandlad
under avtal med fria bud (d.v.s. inget krav på tillgänglighet). E.ON strävar efter att öka
andelen avtal om tillgänglighet men en svårighet med flexibilitetsresurserna är att deras
flexibilitet kan vara begränsad vid effekttoppar, t.ex. då värmepumpar i
fjärrvärmesystemet behövs för att generera värme eftersom effekttoppar ofta
sammanfaller med att det finns ett stort värmebehov i fjärrvärmenätet. En annan
begränsning är att det är få leverantörer med på flexmarknaden. E.ON:s incitament att
minska effekttopparna med hjälp utav flexmarknaden är att de annars får en högre
kostnad för tillfälligt höjt abonnemang mot transmissionsnätet. Överskrids gränsen
trots att ett tillfälligt höjt abonnemang inte beviljats resulterar detta i ännu högre
straffavgifter, med lastbortkoppling som yttersta konsekvens (Jansson, 2021).
Potentialen för efterfrågeflexibilitet ses som betydligt större än vad SWITCH kan
leverera i dagsläget. Det som ses som det största hindret i dagsläget är kunskapsbrist
hos möjliga flexibilitetsleverantören. Som kan ses är det i Sydvästra Skåne bara
energibolag som är leverantörer vilket visar på svårigheterna. Informations- och
kunskapsspridning behöver man jobba vidare med för att kunna få med fler leverantörer
på marknaden, för utan flexleverantörer finns det ingen marknad (Jansson, 2021).
Flexibilitetsmarknader kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till nätutbyggnad och då
återkommer frågan kring intäktsramen för elnätsbolagen. För att flexibilitetsmarknader
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ska vara ett alternativ till nätutbyggnad är det en förutsättning att intäktsramen ändras
så att också kostnader kopplade till flexibilitet på något sätt inkluderas (Jansson, 2021).
Hittills har det varit större aktörer med relativt stora laster som deltagit på SWITCH
men det kan också bli aktuellt att framöver inkludera småskaliga lösningar, så som
villavärmepumpar eller elbilsladdare, på en aggregerad nivå. Där skulle Malmö stad
kunna spela en roll och delta med flexibilitet från sina verksamheter. En förutsättning
för att göra detta är att man har koll på sin förbrukning och bra dataunderlag, så även
om det inte är aktuellt att redan nu delta på SWTICH kan datainsamling av energi och
effektförbrukning vara en förutsättning för att kunna göra det längre fram.

Fjärrvärmen påverkar el- och effektbehovet i många städer i Sverige, enligt E.ON
påverkar fjärrvärmen effektbalansen i Malmö med 500 MW (Hjalmar; Regionchef Syd
E.ON, 2021). Det finns dock en tydlig konkurrenssituation mellan fjärrvärme och andra
uppvärmningskällor, framförallt värmepumpar. För effektsituationen i städer kan en
försämring av fjärrvärmens konkurrenskraft och en ökning av mängden värmepumpar
ha en negativ påverkan. För fjärrvärmen som är en av de dominerande energibärarna i
vår bebyggelse (Energimyndigheten, 2021c) så antyder scenariostudier som gjorts inför
färdplansarbetet inom Fossilfritt Sverige en framtida leverans i intervallet svagt ökande
till rejält minskande. Samtliga scenarier pekar på minskad elanvändning för
uppvärmning, även i scenarier där värmepumpar tar marknadsandelar pga. ökad
effektivitet (Fossilfritt Sverige, 2018).
Utvecklingen av fjärrvärmen sker kontinuerligt och fjärde generationens fjärrvärme med
lägre temperaturnivåer kan också skapa nya möjligheter för fjärrvärmen att tillvarata
spillvärme även från mindre anläggningar än vad som görs idag. I Malmö är det E.ON
som äger och förvaltar fjärrvärmenätet och de jobbar aktivt med detta inom sin
plattform ectogrid12.
I Malmö finns, som tidigare nämnts, planer på utbyggnad av djupgeotermi i
fjärrvärmenätet, som kan komma att täcka ca 40% av fjärrvärmebehovet. Det pågår
utredningar och studier kopplat till detta och än så länge är det flera frågeställningar som
behöver besvaras för att få reda på om och hur djupgeotermin kan spela en roll i Malmös
energisystem. Det pågår samarbete mellan Miljöförvaltningen och E.ON i denna fråga.
En aspekt som kan påverka valet av uppvärmningskälla vid nybyggnation av hyresrätter
är det statliga investeringsstödet. Stödnivån baseras på energianvändningen i relation till
BBR-reglerna.
Energianvändningen
beräknas
med
primärenergital
där
viktningsfaktorerna för el och fjärrvärme resulterar i en lägre primärenergianvändning
för värmepumpar och alltså en fördel vid ansökan av investeringsstöd. Detta är också
en fördel i olika certifieringssystem för byggnader, så som Miljöbyggnad, LEED och
BREEAM. Investeringsstödet för hyresbostäder kommer att avskaffas under 2022 efter
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att den nya budgeten röstats igenom13. Hur detta kommer påverka nybyggnationen och
val av uppvärmningskällor är oklart men det kan vara värt att fortsätta hålla koll på
frågan för att se hur det utvecklar sig.

I takt med ökad andel intermittent icke planerbar produktion i energisystemet ökar
behovet av lagring. Olika tekniker för energilager har olika möjligheter och utmaningar.
Kapacitet, energitäthet, kostnad och effektivitet är några av faktorerna som avgör när
olika tekniker är mest lämpliga att använda. I Figur 23 visas en jämförelse mellan olika
typer av lagringstekniker.

Batterier ses som en av de möjliga teknikerna för att både kunna lagra energi över
kortare tidsperioder och för att leverera olika stödtjänster till elsystemet. De flesta
batterier är idag installerade bakom mätaren i bostäder och företag och det är också där
de kan ge störst nytta för elsystemet (Power Circle, 2020).
Investeringskostnaden för storskaliga batterier är ofta hög jämfört med traditionella
nätkomponenter och det är oftast inte lönsamt med dagens priser att ersätta
nätinvesteringar med ett batteri. Kostnaden per installerad kWh hamnar i intervallet
1900 till 5600 SEK/kWh för elnätsapplikationer. Storskaliga batterier kan dock vara
lönsamma redan idag om de används för att generera flera olika nyttor, ex. reducera
kostnaden för elnät, reducera kostnaden för kunder och generera intäkter på olika
marknader (Power Circle, 2020). De senaste årens kostnadsutveckling för batterier som
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•

ses i Figur 24 har påverkat investeringsmöjligheterna med batterier och en fortsatt
utveckling kan påverka detta ytterligare.

Flexibiliteten i batterier är en av de främsta fördelarna, där det finns stor flexibilitet i
placering, storlek och de många användningsområdena. Snabbheten i att bygga batterier
i jämförelse med att bygga ledning kan också bidra till att säkerställa en ökad
elektrifiering och undvika långa tillståndsprocesser för elnät (Power Circle, 2020).
Huvudregeln för energilager är att dessa inte ska ägas, utvecklas, förvaltas eller drivas av
systemansvariga enligt elmarknadsdirektivet. Det finns dock möjligheter till undantag
om marknaden inte kan erbjuda energilager inom rimlig tid och till rimlig kostnad
(Axberg, o.a., 2020).
I Uppsala finns Sveriges största batterilager med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid
kapacitetsbrist, då det laddas upp när elanvändningen är låg och laddas ur när elbehovet
är högt. Batterilagret har en maxkapacitet på 5 MW och en energimängd på 20 MWh
och den kapaciteten skulle kunna möjliggöra nyanslutning av ca 1700 villor i Uppsala.
Batteriet tar upp en yta motsvarande en halv fotbollsplan. Projektet drivs just nu som
ett forskningsprojekt (Vattenfall, 2021).

Att integrera grön vätgas, alltså vätgas producerad från förnybara energikällor via
elektrolys, som en pusselbit i framtidens energisystem är något som fått mycket
uppmärksamhet de senaste åren och lyfts i EU:s vätgasstrategi som avgörande för att
nå uppsatta mål om ett klimatneutralt Europa 2050 (European Commission, 2020).
Under 2021 har det också publicerats två vätgasstrategier i Sverige, en från Fossilfritt
Sverige (Fossilfritt Sverige, 2021a) och en från Energimyndigheten på uppdrag av
Regeringen (Energimyndigheten, 2021d).
Vätgas kan ses som ett alternativ för lagring av energi för att ställa om till ett fossilfritt
samhälle. Övergången till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, innebär
högre variationer i energiproduktion vilket medför ett behov att kunna lagra

•

överskottselen till en tidpunkt när efterfrågan finns. I dagsläget är säsongslagring av
elenergi begränsade och där kan vätgas ses som ett alternativ.
En översiktlig analys över vätgasen och dess användningsområden, lagringsmöjligheter,
kopplingen till elsystemet och en kostnadsberäkning för ett vätgassystem el-till-vätgastill-el i Malmö görs i ett annat uppdrag mellan Miljöförvaltningen och RISE.

Den billigaste och mest klimatsmarta elen är den som aldrig behöver produceras och
den senaste tidens höga elpriser har också satt fokus på energieffektivisering eftersom
det kan möjliggöra sänkta kostnader både för privatpersoner och företag. Riksdagens
mål är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med
2005. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent (Energimyndigheten, 2021e).
Energimyndigheten har tillsammans med relevanta aktörer och myndigheter identifierat
fem sektorer som är avgörande för att kunna nå målet till 2030. Inom dessa sektorer har
aktörerna pekat ut strategiska områden avgörande frågor och resultatet har
sammanställts i fem sektorsstrategier för energieffektivisering. De fem sektorsstrategier
som tagits fram rör:
-

Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter
Framtidens handel och konsumtion
Produktion i världsklass
Resurseffektiv bebyggelse

Alla dessa sektorer berör och påverkar Malmös elförsörjning eftersom de kan bidra till
ett minskat behov, men detta projekt har inte identifierat storlekspotentialen för
energieffektivisering i Malmö och var den är störst. För bostäder har detta ingått som
en del i potentialuppskattningen.
I samrådshandlingen Energistrategi för Malmö 2021–2030 är en av de övergripande
utmaningarna som presenteras: Effektiv slutanvändning av all energi. Avser slutanvändning dels
ur ett resurseffektivt perspektiv dels för att de förnybara resurserna ska räcka till samt ur ett
leveranssäkerhetsperspektiv. Konkreta mål kopplat till energieffektivisering berörs
framförallt i resultatmålen för energi- och resurseffektiv bebyggelse:
-

Energianvändningen för befintliga byggnader i Malmös geografiska område har
minskat med 10 procent.
Byggnaders totala energianvändning i Malmös geografiska område är år 2030
inte högre än 2020.
Användningen av köpt energi per kvadratmeter i den kommunala
verksamheten har minskat med 15 procent.

Den 15 december lanserade också Fossilfritt Sverige att de under 2022 ska ta fram en
strategi för energieffektivisering och de lyfte att energieffektivisering inte prioriterats
tillräckligt i Sverige men att höstens höga elpriser visat vilka vinster som kan göras med
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hjälp av detta. Redan nu presenterade de också tre åtgärder som behövs för att påskynda
energieffektivisering (Fossilfritt Sverige, 2021b):
1. Förändra och utforma Boverkets byggregler med krav på att redovisa använd
energi istället för köpt energi när en byggnads energiprestanda ska beräknas.
2. Bredda skatteavdraget för grön teknik så att även energieffektiviserande
åtgärder inkluderas. Idag kan avdrag göras för investeringar i solceller,
laddstolpar och ellagring.
3. För att energieffektivisera transportlösningar bör den svenska
implementeringen av EU:s avfallsdefinition uppdateras så att en cirkulär och
resurseffektiv hantering av exempelvis betong, entreprenadberg och asfalt
möjliggörs och att onödiga transporter av dessa material undviks.
Som kan ses är ett av Malmös mål i energistrategin definierat som användningen av köpt
energi per kvadratmeter vilket är ett mått som Fossilfritt Sverige rekommenderar bör
förändras vid beräkning av byggnaders energiprestanda. Detta kan vara värt att fortsatt
hålla koll på.

•

•

Malmö Stad och dess bolag har möjlighet att påverka den framtida elförsörjningen på
en rad olika sätt. Dels kan man jobba för att på olika sätt minska behovet, både gällande
det totala energi- och effektbehovet och för att kunna öka flexibiliteten så att
effektbehovet tillfälligt kan minskas under tidpunkter vid ansträngda situationer i
elnätet. Dels kan man jobba för att öka produktionskapaciteten, där det är viktigt att ha
i åtanke att i slutändan behöver både behovet av effekt och energi kunna mötas.
Potentialen att förbättra de olika områdena inom elförsörjning skiljer sig, vilket till viss
mån illustreras i Figur 4 - Figur 9, liksom rådigheten för Malmö stad skiljer sig för olika
åtgärder.
Trots att storleken på inverkan av vissa åtgärder kan vara begränsad, kan dessa åtgärder
vara nog så viktiga sett ifrån Malmö stads roll som föregångare, planerare och
samhällsaktör.
Tabell 2 och Tabell 3 listar några åtgärder för att förbättra den lokala situationen i Malmö
som identifierats, där Tabell 2 listar åtgärder som direkt kopplar till Figur 4 - Figur 6
och Tabell 3 listar åtgärder kopplade till elnätet, energilagringsmöjligheter eller mer
generella åtgärder. Tabell 4 och Tabell 5 listar på motsvarande sätt några åtgärder för
att förbättra den regionala situationen som identifierats. Tabellerna innehåller även
kolumner för Påverkan, Omfattning och Rådighet. Påverkan anger om åtgärden främst
påverkar effektbehovet vid topplasttimmen (𝑃̂) och/eller energibehovet (E), påverkan
på maximalt installerad effekt (maxkapacitet) och maximalt effektbehov anges som (P).
Under Omfattning görs ett försök att kvantifiera hur stor inverkan respektive åtgärd
potentiellt skulle kunna få. Det är endast en grov bedömningen baserad på potentialen
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som tidigare angetts, med avsikten att ge en känsla. Omfattningen anges som ett
intervall från noll till potentialen för att understryka att åtgärden i sig troligen inte
möjliggör så hela potentialen realiseras, men bidrar på ett positiv sätt. För de åtgärder
där vi i detta projekt inte har tillgång till några siffror gällande potentialen anges ”?”.
Rådighet syftar på Malmö stads möjlighet att påverka och kategoriseras utefter om de
själva har rådigheten (Egen), om de har rådighet tillsammans med andra (Med andra)
eller om man inte har rådighet på annat sätt än genom påverkan via olika forum
(Påverka).
Då ämnet elförsörjning är väldigt komplext blir listan självklart inte heltäckande, men
syftar till att lyfta några av de viktigaste möjligheterna samt visa på att det finns många
olika sätt för Malmö stad att påverka.

•

I detta stycke lyfts åtgärder för att förbättra den lokala situationen i Malmö uppdelade i två tabeller. Åtgärderna som bör ha en extra hög prioritet
sammanfattas nedan:

I tillägg till dessa tycker vi det är viktigt att verka för en ökad förståelse för de potentiella målkonflikter som finns kopplat till frågan om
elförsörjning och att det är bra att försöka skapa en samsyn bland både beslutsfattare och tjänstemän angående prioriteringar mellan olika områden
och aktörer för att hitta möjliga vägar framåt mot en hållbar och trygg elförsörjning.

•

Tabell 2 lyfter olika åtgärder för att förbättra den lokala situationen i Malmö gällande effekt och energibalans. Åtgärderna är grupperade per sektor
(produktionsslag eller typ av last) motsvarande de olika pilarna i Figur 4, Figur 5 och Figur 6. Notera att ”?” betyder att vi i detta projekt inte har
kvantifierat storlekens potential eller hittat någon tidigare studie som gör det.

Produktion

Sektor

Sol

Påverkan

Åtgärd

Omfattning

Rådighet

Nyttja kommunens mark och de egna byggnadernas tak till solkraftsproduktion där det är lämpligt.

P,
E

0 – 45 MW,
0 - 48 GWh

Egen

Samverka med andra förvaltningar gällande solkraftsproduktion för att verka för en hållbar elförsörjning och ökad lokal
produktion.

P,
E

0 – 45 MW,
0 - 48 GWh

Egen

Sätt upp ett konkret övergripande mål i GWh över hur mycket solkraftsproduktion som Malmö stad själva ska installera.
Initiera en arbetsgrupp med mandat att agera för att aktivt driva frågan framåt och få till önskad förändring.

P,
E

0 – 45 MW,
0 - 48 GWh

Egen

Sätt upp ett konkret övergripande mål i GWh över hur mycket solkraftsproduktion som ska installeras i Malmö-området.
Initiera en arbetsgrupp med mandat att agera för att aktivt driva frågan framåt och få till önskad förändring.

P,
E

0 – 265 MW,
0 – 239 GWh

Med andra

Avsätt ytor för solkraftsproduktion där det är lämpligt. Se över möjligheten att exempelvis auktionera ut rättigheter att bygga,
alternativt upphandla lokalt med PPA.

P,
E

?

Egen

Utreda potentialen/värdet hos solceller med mindre optimal placering eller vinkel genom att även väga in nätnyttan
(produktion mer korrelerad med konsumtion morgon eller kväll).

P,
E

?

Egen

Ta fram en tydlig plan tillsammans med aktörer som hyr byggnader eller ytor av Malmö stad gällande solkraftsproduktion.

P,
E

?, < 300 MW,
0 - 300 GWh

Med andra

•

Kommunicera vindkraftsproduktionens betydelse för att nå klimatmålen till medborgare och näringslivsaktörer i kommunen.

̂,
P
P,
E

0 – 4 MW,
0 – 55 MW,
0 - 149 GWh

Egen

Peka ut områden lämpliga för vindkraftsproduktion i samråd med bland annat E.ON och Länsstyrelsen. Säkerställ att alla
områden med möjlighet för vindkraftsproduktion inkluderas i Malmö stads planarbete. Översiktsplanens roll för
vindkraftsproduktion kan påverkas om förslag från SOU2021:53 beslutas. Förslaget säger att en kommun som huvudregel inte
ska avstyrka projekt som är förenliga med översiktsplanen.

̂,
P
P,
E

0 – 4 MW,
0 – 55 MW,
0 - 149 GWh

Egen

Ha en dialog med länsstyrelsen för att skapa bra förutsättningar för nyetableringar.

̂,
P
P,
E

?

Med andra

Nyttja mark som kommunen äger till vindkraftsproduktion där det är lämpligt.

̂,
P
P,
E

0 – 2 MW,
0 – 15 MW,
0 - 59 GWh

Egen

För diskussion med Sysavs övriga ägare gällande möjligheten att inkludera elförsörjning i verksamhetsmålen så att ämnet
diskuteras vid beslut som kan påverka elförsörjningen.

̂,
P
P,
E

?

Med andra

Sprid kunskap gällande hur fjärrvärmeproduktionen hänger samman med elförsörjning så att detta perspektiv beaktas vid
relevanta beslut såsom vid stadsutveckling och val av uppvärmning.

̂,
P
P,
E

?

Med andra

Ta en fortsatt aktiv roll i utvecklingen av djupgeotermi för att vara med och påverka dess inverkan på elförsörjningen.

̂,
P
P,
E

0 - 19 MW,
0 - 19 MW,
0 - 47 GWh

Med andra

CCS/CCU
Sysav

För diskussion med Sysav gällande CCS/CCU för att minska koldioxidutsläppen och hur det påverkar elförsörjningen.

̂,
P
P,
E

0 - 20 MW,
0 - 26 MW,
0 - 194 GWh

Med andra

Industri

Tillhandahåll kunskap till företag och industrier gällande möjligheter med efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering via
exempelvis klimatrådgivare, gärna med konkreta exempel.
Tipsa om möjligheter att söka bidrag från Energimyndigheten för projekt om en resurseffektiv och klimatneutral industri14.

̂,
P
E

0 - 8 MW,
?

Egen

Produktion

Vind

Användning

Kraftvärme

14

Industri (energimyndigheten.se)

•

Industri

Användning

Service

Bostäder

Transport

Tillhandahåll kunskap om energigemenskaper och industriell symbios för att både medborgare och industrier ska kunna bidra
till minskad resursanvändning och delning av exempelvis energi.

̂,
P
E

?

Egen

Se över Malmö stads fastighetsbestånd gällande energieffektivisering. Följ samarbetet mellan RISE och miljöförvaltningen
inom uppdraget för omsorgsfull renovering.

̂,
P
E

?

Egen

Påbörja arbete med datainsamling av energi- och effektförbrukning i ägda och hyrda fastigheter, vilket kan skapa kunskap och
bättre förutsättningar för framtida deltagande på SWITCH.
Öka kunskap om den egna förbrukningen och dess trender, för att kunna ta mer faktabaserade beslut exempelvis gällande
energieffektivisering.

̂
P

0 - 22 MW

Egen

Delta på SWITCH som flexleverantör med egna tillgångar.

̂
P

0 - 22 MW

Egen

Tillhandahåll kunskap om tekniska lösningar för smart styrning av uppvärmning.

̂
P

0 – 75 MW

Egen

Utformning av elnätskostnader som ger tydliga incitament för anpassad elanvändning (styrs av E.ON).

̂
P

0 – 75 MW

Med andra

Skapa showcase med goda exempel för energieffektivisering och laststyrning riktat till privatpersoner. Visa på nyttorna samt
hur företag med dessa tjänster kan hittas.

̂,
P
E

0 – 75 MW,
?

Egen

Tillhandahåll kunskap om tekniska lösningar för smart laddning. Ha en informationskampanj kopplat till detta.

̂
P

0 – 37 MW

Egen

•

Diverse

Lagring

Lokalnätet

Även Tabell 3 lyfter olika åtgärder för att förbättra den lokala situationen i Malmö gällande effekt och energibalans, men åtgärder som relaterar till
sektorer vilka av olika anledningar inte visualiserats i tidigare ”pilbilder” exempelvis relaterade till det lokala elnätet.
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Åtgärd

Kommentar

Delaktighet i samråd kring nätutvecklingsplaner.

Samråd via Effektkommissionen Skåne.

Ha en tät dialog med E.ON och ge input till deras prognosarbete om
stadens långsiktiga målsättningar gällande befolkningstillväxt,
näringsliv etc. för att säkerställa att stadens utbyggnadsplaner beaktas
vid planering av lokal- och regionnät.

Påverkan

Omfattning

Rådighet

̂15
P

?

Med andra

Se över om det finns redan etablerade forum för detta, exempelvis via
Region Skåne och Effektkommissionen.

̂
P

?

Med andra

Påverka hur intäktsramen för nätbolagen ska se ut för att indirekt styra
nätinvesteringar/utformning av lokalnätet.

Regler anges i intäktsramsförordningen vilka beslutats av riksdagen16.
Nätbolagen ansöker om en intäktsram i förväg för en 4-årsperiod.
Intäktsramarna godkänns av Energimarknadsinspektionen.

̂
P

?

Påverka

Initiera piloter med industrin för att på olika sätt utöka kunskapen om
exempelvis kapacitetshöjande möjligheter genom att utnyttja
energilager.

Exempelvis möjlighet att ansluta en ny industri till an anslutningspunkt
med begränsade kapacitetsmöjligheter.

̂
P

?

Med andra

̂,
P
E

?

Egen

̂,
P
P,
E

?

Egen

Utred möjligheter för exempelvis olika industrier och andra
näringsidkare att söka EU-medel för projekt relaterade till
energiomställningen – tillhandahåll information och hjälpa till att söka.
Kraftsamla egna resurser inom pågående initiativ med samma eller
liknande agenda som den egna, så som effektkommissionen (Region
Skåne).

Ta vara på etablerade forum och redan inhämtad kunskap eftersom
framtagna förslag med fler avsändare ofta får större genomslag hos
beslutsfattare etc.

Påverkan syftar leda till att elnätet har tillräcklig överföringskapacitet, vilket påverkar att tillräckligt mycket effekt kan finnas tillgängligt vid topplasttimmen. Gäller alla åtgärder kopplade till lokalnätet.
Infrastrukturdepartementet

•

Verka för att inhämtad kunskap sprids till alla berörda, både internt
och externt, för att på mest effektivt sätt implementera och nyttja
resultat och lärdomar.

̂,
P
P,
E

?

Egen

Verka för en ökad förståelse för de potentiella målkonflikter som
finns kopplat till frågan om elförsörjning och försök skapa en samsyn
bland både beslutsfattare och tjänstemän angående prioriteringar
mellan olika områden och aktörer för att hitta möjliga vägar framåt
mot en hållbar och trygg elförsörjning.

Lyfta frågeställningar gällande exempelvis hur ökad lokal produktion
eller minskade utsläpp kan vägas mot budgetmål i ett projekt eller
påverkan på andra miljövärden. Tänkbara forum är
kommunfullmäktige eller i Malmö stads planarbete.

̂,
P
P,
E

?

Egen

Utred möjligheten och nyttan med att ta fram en ekonomisk modell
som ger incitament att investera i lösningar som är positiva för
elförsörjningen även om projektet i sig inte alltid är direkt lönsamt.
Kan exempelvis extrakostnader belasta ett gemensamt konto?

Även om lönsamheten inte blir tydlig per projekt kan lösningen
generera andra värden. Kan vara relaterat både till produktion och
konsumtion (efterfrågeflexibilitet eller energieffektivitet).

̂,
P
P,
E

?

Egen

Använd ”Klimatkontrakt Malmö” för att inkludera perspektiv på
elförsörjning.
Kontraktet är precis initierat och utvecklas för att inkludera
medborgare och små och medelstora företag.

Eventuellt inkludera skrivelse att man avser följa kommunens ambition
gällande att alltid nyttja byggnaders möjlighet till efterfrågeflexibilitet,
solkraftsproduktion, netto-noll vision el. dyl.

̂,
P
P,
E

0 – 140 MW,
0 – 400 MW,
0 – 450 GWh

Egen

̂,
P
P,
E

?

Egen

Diverse

Säkerställ att resultat och inhämtad kunskap sprids och nyttjas så
effektivt som möjligt.

Produktionspotential har nyttjats för max installerad effekt och energi och antagen potential
för efterfrågeflexibilitet för topplasttimmen.

Stärka egen kunskap
och förståelse

Knyt an arbetet med elförsörjning till ”Klimatkontrakt 2030”.

Arbeta vidare med målen i Energistrategin och specificera vad som
konkret behöver göras för att dessa mål ska uppnås och när detta ska
ske. Tillsätt en arbetsgrupp med mandat att agera för att omsätta
målen i handling.

Detta kopplar an till projektet kring fossilfria färdplaner mellan
Miljöförvaltningen och RISE.

̂,
P
P,
E17

?

Med andra

Skapa ökad förståelse för hur beslut inom andra områden (exempelvis
näringsliv) kan få konsekvenser på elförsörjningen.

En godkänd etablering av elintensiv industri påverkar den totala effektoch energibalansen negativt i både Malmö och hela regionen.
En nekad anslutning av exempelvis vindkraftsproduktion får en
negativ påverkan på den totala effekt- och energibalansen i både
Malmö och hela regionen.

̂,
P
P,
E

?

Med andra

Kan potentiellt även leda till ökad maxeffekt och ökat energibehov då vissa åtgärder för att minska koldioxidutsläpp innebär elektrifiering. Andra möjliga åtgärder kan dock bidra till energibalansen och
till att minska effekttoppar så som ökad mängd förnyelsebar produktion.
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Stärka egen kunskap
och förståelse
Framtida
kompetens

Kontinuerlig omvärldsbevakning.

Ökad kunskap leder till idéer och bättre grundade beslut

̂,
P
P,
E

?

Egen

Kunskapsspridning inom organisationen.

Dela kunskap mellan Malmö stads olika förvaltningar. Ökad kunskap
leder till idéer och bättre grundade beslut.

̂,
P
P,
E

?

Egen

Långsiktig plan gällande kompetens inom el- och energiområdet
(Påbörja satsningar redan i grundskolan).

Rätt kompetens kommer krävas i allt större omfattning för att möte de
utmaningar som energiomställningen fortsatt kommer innebära.

̂,
P
P,
E

?

Egen

Se över möjligheter gällande vuxenutbildning för nyanlända.

Rätt kompetens kommer krävas i allt större omfattning för att möte de
utmaningar som energiomställningen fortsatt kommer innebära.

̂,
P
P,
E

?

Egen

•

Följande stycke lyfter åtgärder för att förbättra den regionala situationen i sydvästra Skåne. Åtgärderna som bör ha en extra hög prioritet
sammanfattas nedan:

På samma sätt som för lokala åtgärder tycker vi det även ur ett regionalt perspektiv är viktigt att verka för en ökad förståelse för de potentiella
målkonflikter som finns kopplat till frågan om elförsörjning och att det är bra att försöka skapa en samsyn bland både beslutsfattare och tjänstemän
angående prioriteringar mellan olika områden och aktörer för att hitta möjliga vägar framåt mot en hållbar och trygg elförsörjning.
Tabell 4 motsvarar Tabell 2, men lyfter olika åtgärder för den regionala situationen gällande effekt och energibalans. Åtgärderna är grupperade per
sektor (produktionsslag eller typ av last) motsvarande de olika pilarna i Figur 7, Figur 8 och Figur 9.
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Pil

Åtgärd

Påverkan

Omfattning

Rådighet

Peka ut var i regionen det är mest lämpligt att bygga storskalig solkraftsproduktion. Underlätta genom att ta fram och
publicera kartor över områden som lämpar sig för solkraftsparker18. Gör detta i samråd med aktörer som t.ex. E.ON,
Länsstyrelsen, andra kommuner och Region Skåne.

P,
E

0 – 962 MW,
0 – 866 GWh

Med Andra

Se över nuvarande regelverk kring solcellsanläggningar, bör de göras till ett Riksintresse (och därmed inte alltid
konkurreras ut jämfört med andra riksintressen vid tillståndsansökan för större solkraftsparker).

P,
E

0 – 962 MW,
0 – 866 GWh

Påverka

Peka ut var i regionen det är mest lämpligt att bygga vindkraft. Underlätta genom att ta fram och publicera kartor över
områden som lämpar sig för vindkraft18. Gör detta i samråd med aktörer som t.ex. E.ON, Länsstyrelsen, andra
kommuner och Region Skåne.

̂,
P
P,
E

0 - 350 MW,
0 – 3800 MW,
0 – 11 500 GWh

Med andra

Verka för att kommuner som etablerar vindkraftsproduktion ska få ersättning för detta. (ex. förflyttning från nationell
till lokal fastighetsskatt)
Se till att detta synliggörs och kommer medborgarna till nytta.

̂,
P
P,
E

0 - 350 MW,
0 - 3800 MW,
0 - 11 500 GWh

Påverka

Kommunicera vindkraftsproduktionens betydelse för att nå klimatmålen för politiker, medborgare och andra aktörer.

̂,
P
P,
E

0 - 350 MW,
0 - 3800 MW,
0 - 11 500 GWh

Egen

Verka för ökad mängd planerbar produktion i regionen, exempelvis via Region Skånes arbetsgrupp ”Planerbar
elproduktion” inom Effektkommissionen.

̂,
P
P,
E

?

Med Andra

Påverka arbetet med regionens elberedskap (behöver inte nödvändigtvis vara kraftvärme, men planerbar produktion) via
politiska diskussioner samt via Region Skånes arbetsgrupp ”Planerbar elproduktion” inom Effektkommissionen.

-

?

Med Andra

Produktion

Sol

Vind

Kraftvärme
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Ny karta över Danmark guider till bra platser för att koppla samman solceller och vindkraftverk | Energinet (energinet-dk.translate.goog)
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Användning

Industri

Skapa ökad förståelse för hur näringslivsbeslut i en kommun kan få konsekvenser på elförsörjningen för andra
kommuner inom regionen.

P,
E

?

Egen

Transport

Regional lokalisering av laddning för tunga transporter. Följ arbetet i Effektkommissionens arbetsgrupp Region Skånes
arbetsgrupp ”Elektrifiering av transportsektorn”.

P,
E

?

Med andra

•

Tabell 5 lyfter olika åtgärder för att förbättra den regionala situationen gällande effekt och energibalans där åtgärderna relaterar till sektorer vilka av
olika anledningar inte visualiserats i tidigare ”pilbilder” exempelvis relaterade till det regionala elnätet och transmissionsnätet.

Åtgärd

Kommentar

Transmissionsnätet

Regionnätet

Delaktighet i samråd kring nätutvecklingsplaner.

Samråd via Effektkommissionen Skåne.

Påverkan

Omfattning

Rådighet

̂19
P

?

Med Andra

Ha en tät dialog med E.ON och ge input till deras prognosarbete gällande
stadens långsiktiga målsättningar gällande näringsliv etc.

Se över om det finns redan etablerade forum för detta,
exempelvis via Region Skåne.

̂
P

?

Med Andra

Påverka hur intäktsramen för nätbolagen ska se ut för att indirekt styra
nätinvesteringar/utformning av regionnätet.

Regler anges i intäktsramsförordningen vilka beslutats av
riksdagen20. Nätbolagen ansöker om en intäktsram i
förväg för en 4-årsperiod. Intäktsramarna godkänns av
Energimarknadsinspektionen.

̂
P

?

Påverka

Påverka Svenska kraftnäts uppdrag gällande nätutbyggnad via politiska
diskussioner.

Svenska Kraftnät får sitt uppdrag från Regeringen.

̂
P

?

Påverka

Delta i referensgrupp el. liknande i projekt om förkortande av
tillståndsprocesser för nätutbyggnad.

Projektet leds av Ei:s och Länsstyrelsens och det är
möjligt att kontakta dem angående detta21.

̂,
P
E

?

Påverka

Påverkan syftar leda till att elnätet har tillräcklig överföringskapacitet, för att i sin tur tillräckligt mycket effekt ska kunna vara tillgängligt vid topplasttimmen. Gäller alla åtgärder kopplade till region- och
transmissionsnätet.
20 Infrastrukturdepartementet
21 Kortare ledtider för elnätsutbyggnad - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
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Hearing om satsningar kring samlad strategi för
finansiering av forsknings- och innovationsprojekt
relaterade till elsystemet 19:e januari22.

̂,
P
P,
E

?

Påverka

Delta i olika initiativ så som Energiklivet (RISE).

Energiklivet, är ett initiativ startat av RISE för att se till
att energisystemet faktiskt hänger med och stöttar en allt
snabbare elektrifiering. Energiklivet omfattar energi i
stort.

̂,
P
P,
E

?

Påverka

Fortsätta utreda potentialen för mer långsiktig lagring/säsongslagring.

Blir mer intressant om storskalig vindkraftsproduktion
etableras i regionen.

̂
P

?

Egen

Aktivt delta i pågående initiativ.

Så som projekt inom effektkommissionen (Region
Skåne) och klimatkommunerna. Kraftsamla för ett
effektivare arbetssätt.

̂,
P
P,
E

?

Egen

Verka för en ökad förståelse för de potentiella målkonflikter som finns kopplat
till frågan om elförsörjning och försök skapa en samsyn bland både
beslutsfattare och tjänstemän angående prioriteringar mellan olika områden och
aktörer för att hitta möjliga vägar framåt mot en hållbar och trygg elförsörjning.

Nyttja redan etablerade samråd, exempelvis lyfta
frågeställningar vid Regionfullmäktige, med
Klimatkommunerna och i arbetet med Regionplanen.
Syftar till ökade möjligheter att främja nyetablering av
förnyelsebar produktion genom att höja dess prioritet.

̂,
P
P,
E

0 – 350 MW,
0 – 4 700 MW
0 – 12 500 GWh

Med Andra

Skapa ökad förståelse för hur beslut inom andra regioner kan få konsekvenser
på elförsörjningen.

En godkänd etablering av elintensiv industri påverkar
den totala effekt- och energibalansen negativt i både
Malmö och hela regionen. En nekad anslutning av
exempelvis vindkraftsproduktion får en negativ påverkan
på den totala effekt- och energibalansen i både Malmö
och hela regionen.

̂,
P
E

?

Med Andra

Fortsätta möjliggöra för piloter och test och demo (exempelvis via EUprojekt).

Exempelvis gällande möjligheter för ökad flexibilitet.

̂
P

?

Med Andra

Stärka kunskap och förståelse

Lagring

Diverse

Ha en dialog med Energimyndigheten och bidra på olika sätt till deras arbete
med att leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem.
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http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/oppen-hearing-kring-forsknings--och-innovationsstrategi-for-elsystemet/
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I kapitel 3 listas olika åtgärder Malmö stad skulle kunna vidta för att påverka på en lokal
eller regional nivå. Detta stycke syftar till att kort beskriva olika utmaningar elsystemet
möter på en mer övergripande eller nationell nivå. Stycket listar även olika
frågeställningar som kan vara relevanta för Malmö stad att reflektera kring samt via olika
påverkansforum söka påverka. Relevanta aktörer att föra dialog med omnämns vid de
olika frågeställningarna. Notera att det kan finnas fler lämpliga aktörer för diskussion
än de som listas.

Som beskrivits i sektion 2.3 pekar många scenarier mot en stor ökning i elbehov
framöver. Detta behöver tillgodoses genom ökad produktion och beroende på
placeringen av denna produktion och elnätets utbyggnad i Sverige kan det fortsatt finnas
en utmaning i elnätets kapacitet att på ett driftssäkert sätt överföra den effekt som
efterfrågas. Begränsningar i överföringsförmåga kan bero på många olika faktorer så
som kravet på att elnätet måste drivas på ett sätt så att det kan återgå till ett acceptabelt
driftläge efter en förlust av ett kritiskt objekt (exempelvis bortkoppling av en central
ledning p.g.a. ett fel), utrustningars termiska begränsningar, krav på att hålla spänningen
inom angivna nivåer etc. Svenska kraftnät som ansvarar för transmissionsnätets drift
och utbyggnad jobbar kontinuerligt med att förstärka och bygga ut elnätet, men en stor
utmaning ligger i att det i nuläget oftast är väldigt långa ledtider för
tillståndsprocesser gällande utbyggnad av elnätet. Energimarknadsinspektionen,
Lantmäteriet och Länsstyrelserna har i mitten av september 2021 fått i uppdrag av
regeringen23 att de tillsammans ska utveckla och testa nya arbetssätt i syfte att korta
ledtiderna.

23

Nya arbetssätt ska snabba på elnätens utbyggnad (energi.se)
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Som beskrivs i stycke 2.4.2 har Svenska kraftnät ansökt om undantag från 70procentregeln i Elmarknadsförordningen24 för 2022 bl.a. för överföring mellan SE3 och
SE4.

Att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att möta den ökade
arbetsinsatsen som kommer i samband med ökad efterfrågan på utbyggnad av elnäten
är också en central fråga. Självklart gällande att det finns ekonomiska medel, men även
gällande kompetens. Här är det viktigt att inse att det inte bara är nätbolagen som
kommer ha behov för att göra de utredningar som krävs inför en tillståndsansökan,
även myndigheter, domstolar och andra instanser inblandade i processen för att pröva
ansökan behöver ha tillräckliga resurser för att inte bli en flaskhals.

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader där el handlas under fri konkurrens.
Detta är i linje med EU:s regelverk och syftet är att de samlade resurserna ska nyttjas så
effektivt som möjligt, vilket är fördelaktigt för klimatomställningen. En allt mer
förnybar intermittent produktionsmix ställer högre krav på ett ännu mer flexibelt
elsystem. En förstärkt överföringskapacitet mellan länder ökar utbudet av tillgänglig
produktion för att möta efterfrågan. Exempelvis ökar chanserna till att det är
Regeln anger att minst 70 procent av de begränsade ledningarnas driftsäkra kapacitet ska göras tillgänglig för
gränsöverskridande handel
24
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gynnsamma vindförhållanden någonstans om man har tillgång till ett större geografiskt
område. Ökad överföring möjliggör också att Sveriges och Norges vattenkraft kan
användas som reglerresurs för sol- och vindproduktion i andra delar av Europa. Sveriges
möjligheter till en ökad export är goda eftersom förutsättningarna för förnybar
produktion här är goda vilket kan generera stora intäkter. Samtidigt ökar konkurrensen
om tillgänglig produktion då en förstärkt överföringskapacitet samtidigt leder till en
ökad efterfrågan. Viktigt att beakta vid variationer i elpriser är att priset beror på många
olika faktorer och att frågan är komplex.

Digitaliseringen inom energisektorn ökar och automatiserade processer ses som en
av de viktigaste framgångsfaktorerna hos producenter, distributörer och elhandlare.
Digitaliseringen har stor potential för att bland annat, minska förluster, öka precisionen
i prognoser och att optimera resursanvändning. För att ta tillvara på dessa potentialer
krävs stora datamängder från produktion och förbrukning, vilket kommer kräva mer
sensorer och styrutrustning. Trots möjligheterna, medför detta sårbarheter och
säkerhetsrisker som kräver kompetens inom IT-säkerhet. Förutom detta är det framför
allt kompetens inom databaser, AI och blockchain som efterfrågas tillsammans med
proaktiva och flexibla regelverksförändringar25.

Det är Svenska Kraftnät som är ansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som
förvaltar och utvecklar transmissionsnätet, de är också systemansvariga för att
säkerställa driftsäkerhet både på kort och lång sikt. Det finns dock ingen myndighet
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/24915/digital-utveckling-och-mojligheter-forenergisektorn-energiforskrapport-2018-501.pdf
25
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med övergripande ansvar för energiproduktionen och som säkerställer att det kommer
finnas tillräckligt med produktionsanläggningar för att tillgodose framtida behov eller
bestämmer var ny produktion lokaliseras. I dagsläget hanteras detta av en avreglerad
elmarknad, men frågan är om en myndighet behövs som komplement för att säkerställa
en trygg elförsörjning i hela landet, eftersom det historiskt sätt och i dagsläget inte
tillförs ökad produktion i södra Sverige.
För elförsörjningen relevanta regelverk behöver ses över för att säkerställa att dess
effekter blir i linje med vad som önskas uppnås. Detta görs bl.a. genom att Sveriges
lagar och regelverk anpassas efter EU:s övergripande förordningar och direktiv, t.ex.
EU:s Elmarknadsförordning 26 . Denna innehåller regler som rör marknadens övergripande
funktion och syftar till att målen för energiunionen uppnås, och särskilt klimat- och energiramen för
2030. I elmarknadsförordningen finns bl.a. regler om hur man inom EU ska beräkna
och bedöma att tillgängliga produktionsresurser och annan tillförsel av energi klarar av
att möta den förväntade efterfrågan (resurstillräckligheten på elmarknaden). Här anges
att resurstillräcklighet främst ska uppnås genom väl fungerande marknader.
Kapacitetsmekanismer som stödåtgärder för resurstillräcklighet är bara tillåtet under
vissa omständigheter och under en begränsad tid. I Elmarknadsförordningen anges
också att de länder som har eller avser att ha kapacitetsmekanismer ska ha en s.k.
tillförlitlighetsnorm för att på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för
medlemsstatens försörjningstrygghet. I slutet av maj 2021 lämnade Ei sitt förslag27 till
regeringen på att Sveriges tillförlitlighetsnorm ska uppgå till 0,99 timmar per år, vilket
motsvarar ett tillförlitlighetsmål där produktion och import av el ska kunna täcka hela
det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden.

Nätbolagen anser att det finns för liten möjlighet att bygga på spekulation eller prognos
i dagsläget, men det är också viktigt att inkludera den samhällsekonomiska aspekten av
nätutbyggnad för att undvika onödiga kostnader som slås ut på kundkollektivet.

26
27

Elmarknadsförordningen - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
Ei föreslår en tillförlitlighetsnorm för Sverige - Energimarknadsinspektionen
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För att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt
en fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen har EU-kommissionen lagt fram
lagstiftningspaketet Ren energi för alla i Europa. Ei har fått i uppdrag av regeringen att
utreda vad som krävs för att genomföra detta direktiv och presenterade sitt förslag i
februari 202028. I utredningen beskrivs bl.a. att utvecklingen av ett distributionssystem
ska baseras på en transparent nätutvecklingsplan. Kraven på nätutvecklingsplanerna
är inte utformade i detalj, men enligt Ei står det utifrån direktivets bestämmelser klart
att nätföretagen behöver arbeta systematiskt med prognoser och analyser avseende
nätens utveckling samt att de behöver samråda om de scenarier som ligger till grund
för prognoser för ökad förbrukning, produktion etc. Ett första steg för att jobba mer
samordnat med prognoser görs i Region Skåne inom effektkommissionen.
Nätutvecklingsplanerna syftar till att leda till bättre prognoser avseende nätens
utveckling vilket i sin tur kommer att öka möjligheterna till att förebygga
nätkapacitetsbrist. De syftar även till att underlätta integreringen av
produktionsanläggningar för förnyelsebar energi, främja elektrifieringen av
transportsektorn, skapa transparens kring behovet av flexibilitetstjänster och ge
information till systemanvändarna om väntade utbyggnader och uppgraderingar av
nätet.

I stycke 2.4.3 beskrivs förändringar av distributionsnätsföretagens roll i elsystemet som
kan komma att ske baserat på lagförslagsändringar som anges i Ei:s förslag Ren Energi,
dit denna frågeställning kan kopplas.

I stycke 2.4.3 beskrivs också kort kring incitamentsstrukturen och intäktsramen för
elnätsbolagen, dit denna frågeställning kan kopplas.
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Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter - Ei R2020:02 - Energimarknadsinspektionen
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I dagsläget finns det inte ett regelverk på plats över hur elnätstariffer bör utformas i
Sverige vilket gör att dessa ser olika ut beroende på elnätsbolag, men detta utreds just
nu av Ei29.

Utvecklingen inom energimarknader går väldigt fort och i diskussionen kring dessa
framförs förslag på nya typer av marknader som kapacitetsmarknader, peer-to-peer och
hur dessa ska regleras. Detta ökar behovet av att lagstiftare och myndigheter håller sig
uppdaterade inom dessa områden för att förstå vilka hinder som kan uppstå samt de
möjligheter och potentialer de kan ha för det framtida energisystemet.

För produktion och överföring pekas långa ledtider med långa tillståndsprocesser ut
som en stor begränsande faktor för ökad utbyggnad. I dagsläget är det möjligt att
överklaga i många instanser. I Energimarknadsinspektionens utredning kring Ren
energipaketet finns det vissa förslag relaterat till detta.

https://ei.se/download/18.69c10b74179f5d4d96dde2c/1624517114603/Eln%C3%A4tstariffer-Statusrapportfr%C3%A5n-teori-mot-verklighet-Ei-PM2021-03.pdf
29
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Indelningen i nuvarande elprisområden skapar incitament för att lokalisera produktion
i områden med liten produktion och överföringskapacitet i förhållande till konsumtion.
Detta då elpriserna i dessa områden blir högre genom en högre efterfrågan. För södra
Sverige har etablering av havsbaserad vindkraft pekats ut som produktionen med
störst potential. Samtidigt möts satsningar av motstånd och nekas tillstånd30. Totalt sett
avslogs 32 procent av alla tillståndsansökningar och 46 procent av alla vindkraftverk
under perioden 2014 till 2019. Den vanligaste anledningen till avslag var att
kommunerna i fråga sa nej till vindkraftsetablering, där kommunernas beslut utgjorde
46 procent av avslagen för tillståndsansökningar och 20 procent för avslagen för
vindkraftverk31.

Allmänt är utmaningen kring att olika intresseområden ofta kan ha motriktade mål en
viktig frågeställning. En av de största utmaningarna är hur målkonflikter ska hanteras
och vilka aspekter som ska väga tyngst vid beslut. Det pågår en utredning kring en
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden32.

30

https://www.skd.se/2021/09/13/nej-till-vindkraftpark-utanfor-skurup/

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbarvindkraftsutbyggnad/nulagesbeskrivning_-vindkraftens-forutsattningar.pdf
31

32

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden - Regeringen.se
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Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik kan i stor utsträckning påverka elkonsumtionen,
både på lokal och nationell nivå. Nyetableringar som leder till ökad konsumtion,
exempelvis en elintensiv industri, kan leda till många nya arbetstillfällen men också ökad
konkurrens i elsystemet och beroende på produktionstillgången eventuellt driva upp
elpriserna. Det är därför viktigt att skapa en förståelse för att beslut som inte fattas med
energisystemet i åtanke ändå kan få stora konsekvenser för detta. Det kan också ha
effekter för ett större geografiskt område än där industrin lokaliseras.

En stor andel icke planerbar produktion, nya konsumtionsmönster och mer
gränsöverskridande elöverföring leder till en ökad komplexitet gällande
balanseringen. Man behöver verktyg för att agera snabbare samt ha tillräckligt med
kapacitet för att hantera större variationer. Svenska kraftnät jobbar med att utveckla fler
stödtjänster och marknader33.
Inom detta pågår bl.a. ett arbete med en ny nordisk balanseringsmodell vilken kommer
avspegla de fysiska begränsningarna på ett bättre sätt och därmed säkerställa korrekta
prissignaler och en rättvis kostnadsfördelning. Den nya balanseringsmodellen behövs
för att kunna säkerställa leveranssäkerheten vid övergången till förnybar energi, nya
förbrukningsmönster och ett ökat antal förbindelser mellan länder och elsystem.
Till följd av de senaste årens låga elpriser har planerbar produktionskapacitet tvingats
stänga ned på grund av lönsamhetsproblem. Vissa elproducenter uttrycker att det finns
en orättvisa med energy-only-marknader, eftersom de inte speglar den nytta som
synkron och planerbar produktionsteknik medför. Därför efterfrågas ett
ersättningssystem för den typen av tjänster om de upphandlas på energimarknaden.
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Utveckling av elmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)
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Även förutsättningarna för elberedskap påverkas då förutsättningarna ändras för
kraftverk som tidigare utgjort stommen för elförsörjningen vid krissituationer. Ansvaret
att säkerställa att Sverige har en tillfredsställande elberedskap, d.v.s. att den svenska
elförsörjningen klarar att hantera extrema situationer som krig eller terrorhandlingar,
ligger idag på Svenska kraftnät.

Behovet av en ökad flexibilitet hos användarsidan är något som diskuteras mycket
och där det finns potential att avlasta elnätet under ansträngda situationer. Det finns
olika möjligheter för att tillgängliggöra en ökad flexibilitet hos användarsidan. Ett rörligt
elpris är ett naturligt incitament för att skapa produkter och lösningar för att nyttja
tillgänglig flexibilitet. Detta förutsätter också att kunderna exponeras för detta rörliga
elpris. Det kan dock finnas lokala situationer där elpriset ger motsatta signaler mot
elnätsbehovet, exempelvis under en blåsig kväll i en region med mycket vindproduktion.
Lågt elpris signalerar då att det inte är något behov av att minska lasten, vilket det
beroende på elnätets uppbyggnad ändå kan finnas behov av inom delar av regionen. För
dessa situationer kan andra incitament behövas där en möjlighet skulle kunna vara en
flexibilitetsmarknad. Skånes nuvarande flexmarknad SWITCH beskrivs närmre i stycke
2.5.2.
Incitament som tillsammans med eller i tillägg till en flexibilitetsmarknad skulle kunna
bidra till kunders flexibilitet är medvetandegörande av flexibilitetens samhälls- och
miljönytta, teknikutveckling, nya affärsmodeller och ekonomiska incitament.

•

De senaste 30 åren har elförbrukningen varit relativt konstant i Sverige, trots relativt
stor befolkningsökning och BNP tillväxt. Detta har varit möjligt bland annat tack vare
energieffektivisering. Det elbehovet som väntas p.g.a. elektrifiering av industrin och
transportsektorn anses vara en förutsättning för omställningen men potentialen till
fortsatta energieffektiviseringar ska inte glömmas bort. Detta är något som framförallt
aktualiserats med de höga elpriserna i södra Sverige den senaste tiden, med en låg
elanvändning minskas känsligheten för prisfluktuationer oavsett om elen är förnybar
eller inte. För att göra dessa effektiviseringar krävs dock ofta någon typ av investering
vilket gör att detta inte är möjligt för alla konsumenter och medborgare.
Konsumenters och medborgares möjligheter att bidra till en hållbar omställning skiljer
sig åt mellan olika grupper och det samhällsekonomiska perspektivet av olika åtgärder
och incitament bör inte glömmas bort. I relation till transportsektorn är de flesta
överens om att en elektrifiering är nödvändig, men värt att lyfta är också möjligheten
till beteendeförändringar och exempelvis övergång till fler transporter med cykel och
kollektivtrafik som därmed kan minska elbehovsökningen från transportsektorn.

Elektrifiering av transportsektorn har påverkan både på el och effektbehovet där
elnätets förmåga att hantera det nya behovet till stor del beror på när behovet
tillkommer. Detta borde vara ett område där det fortfarande finns möjlighet att påverka
eftersom utrullningen av elbilsladdare inte skett på bred front än.

•

I stycke 2.5.3 beskrivs fjärrvärmens roll och en del av dess effekter för elförsörjningen
i Malmö. Dessa frågeställningar relaterar till det som diskuteras där.

•

Frågeställning

Aktörer

Är de redan beslutade initiativen tillräckliga för att tillgodose en tillräcklig utbyggnad av elnäten på kort
och lång sikt?

Energimarknadsinspektionen,
Elnätsbolag, Svenska kraftnät

Bör det finnas en miniminivå för hur mycket överföringskapacitet som ska göras tillgänglig för handel
mellan elområden inom Sverige?

Region Skåne
(Effektkommissionen),
Energimarknadsinspektionen,
Svenska Kraftnät

Resurstillgänglighet

Hur säkerställs det att det finns tillräckligt med resurser, både kompetens och andra medel för att uppnå
en tillräckligt snabb energiomställning, ex. projektering av elnät, produktion, forskning, effektiva
tillståndsprocesser?

Högskolor och universitet,
Länsstyrelser och
domstolsväsende, Politiker på
lokal, regional och nationell nivå

Ett mer sammankopplat
europeiskt stamnät

Hur ställs exporten av energi mot det inhemska energibehovet, exempelvis från industrin som har ett
ökat behov för att säkerställa sin export? Hur värderas den samhällsnyttiga aspekten av nationell
elproduktion mot frihandel? Hur säkerställer man att det finns en trygg elförsörjning i Sverige utan att
begränsa exporten i strid mot EU:s regelverk?

Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Hur säkerställs att nätutvecklingsplanerna blir tillräckligt tydliga och blir ett hjälpmedel för att förebygga
nätkapacitetsbrist och bidra positivt till energiomställningen?

Energimarknadsinspektionen,
Elnätsbolag, Svenska kraftnät,
Planarkitekter

Hur säkerställs att det finns tillräckligt med kompetens och resurser hos distributionsnätsföretagen för
att på ett bra sätt kunna hantera deras nya roll?

Elnätsbolag,
Energimarknadsinspektionen,
Högskola och universitet

Hur säkerställs att intäktsramen utformas på ett sätt som gör att ett säkert och robust elsystem kan
uppnås samtidigt som den premierar de förändringar som krävs för att uppnå Sveriges klimatmål med en
förväntad elektrifiering som följd?

Energimarknadsinspektionen,
Elnätsbolag

Elnätens utveckling

Nätbolagens roll och
funktion

•

Hur säkerställs det att de effekttariffer som implementeras av elnätsbolagen har den önskade effekten att
minska konsumenternas effektbehov vid de tidpunkter då nätet är hårt belastat och inte ett sätt för
elnätsbolagen att överföra sina kostnader på kunden utan att tariffen får önskad effekt?

Energimarknadsinspektionen,
Elnätsbolag

Hur arbetar olika aktörer, däribland myndigheter och beslutsfattare för att hålla sig uppdaterade inom ny
teknik och lösningar för att förstå hur de effektivt kan integreras i energisystemet via befintliga, eller nya
anpassade marknader eller lösningar?

Myndigheter, Politiker på lokal,
regional och nationell nivå,
Domstolsväsendet

Hur säkerställs att de åtgärder som föreslås möjliggör en högre hastighet i tillståndsprocessen för ny
produktion och överföring?

Länsstyrelser och
domstolsväsendet,
Energimarknadsinspektionen

Vilket mandat bör en enskild kommun ha gällande begränsningar av tillstånd när beslutet också påverkar
aktörer och medborgare utanför kommunen i fråga? Går det att ha olika nivåer av bestämmanderätt för
kommuner om det gäller energiproduktion på land eller till havs?

Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Det är viktigt att olika aspekter beaktas i processer som exempelvis beslut om tillstånd för nyetablering
av produktion, men hur prioriteras vems åsikter som väger tyngst? Det är också viktigt att aspekter som
rättvisa, socioekonomi och andra sociala perspektiv inte försummas. Hur säkerställs att lagstiftningen
som används som grund vid beslutsfattande är ändamålsenlig och klarar av att hantera den komplexitet
som klimatomställningen innebär?

Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Hur prioriteras olika åsikter vid målkonflikter mellan t.ex. näringsliv, arbetstillfällen och elförsörjning?
Är det möjligt att påvisa indirekta konsekvenser av olika beslut för beslutsfattare?

Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Elberedskap

Hur ser elberedskapsmöjligheterna ut på lokal nivå? Kommer denna aspekt med på ett tillfredsställande
sätt då produktionsanläggningar tas ur drift? (Exempelvis vid beslut av stängning av Öresundsverket)
Finns tillräcklig ersättning för att skapa lönsamhet hos enheter som har den tekniska förmågan att bidra?

Svenska kraftnät, Energibolag,
Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Förändrad
energiproduktionsmix

Hur säkerställs det i en situation med energy only marknad att kritisk produktionskapacitet kan finnas
kvar? Hur säkerställs att det finns tillräckligt med resurser som kan bidra med stödtjänster? Är de
incitament som finns och nu föreslås tillräckliga för att få lönsamhet för resurser som har den tekniska
möjligheten att bidra?

Elnätsbolag, Svenska Kraftnät,
Energibolag

Finansiella instrument

Tillståndsprocesser

Målkonflikter

•

Ökad användarflexibilitet

Hur säkerställs det att konsumenternas flexibilitet kan tillgängliggöras? Vilka incitament finns det för
detta och hur stor effekt kan dessa ha?

Energimarknadsinspektionen,
Energibolag, Elnätsbolag,
aggregatorer

Energieffektivisering och
beteendefrågor

Finns det tillräckliga incitament för energieffektivisering? Vilken potential finns det i
energieffektivisering? Går det att undvika andra åtgärder i energisystemet om energieffektiviseringar
genomförs? Vilka incitament finns det att inkludera effektreduktion vid energieffektiviseringar? Hur
inkluderas socioekonomiska aspekter vid renoveringar och energieffektiviseringar? Hur säkerställs att de
åtgärder som genomförs inte bara riktar sig mot den mer resursstarka delen av befolkningen och
kommer dessa till gagn?

Boverket, Politker på lokal,
regional och nationell nivå

Elektrifiering av
transportsektorn

Hur säkerställs det att de laddare som implementeras idag har möjlighet till smart laddning ex. baserat på
prissignaler eller effektbegränsningar? Finns det några incitament för hushållskunder att inte
implementera elbilsladdare med hög effekt, mer än att hålla sig inom den säkringsnivå som man redan
betalar för? Hur säkerställs att laddare placeras på platser som främjar att laddningen sker vid tidpunkter
som är gynnsamt ur ett nätperspektiv?

Elnätsbolag, Leverantörer av
elbilsladdare, Planarkitekter,
Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

Vad genomförs för att uppnå proaktiv och flexibel regelverksförändring för digitalisering inom
energisektorn? Hur säkerställs att det finns tillräckligt med kompetens hos berörda myndigheter,
energibolag samt hos andra samverkande aktörer?

Energimarknadsinspektionen,
Politiker framförallt på nationell
nivå, Energibolag, Högskolor och
universitet

Behövs det en myndighet med övergripande ansvar över energisystemet för att säkra en trygg
elförsörjning i hela landet? Behöver dagens regelverk utvecklas ytterligare för att säkerställa att dess
effekter blir i linje med vad som önskas uppnås? Är ett tillförlitlighetsmål ett bra mål för att uppnå en för
samhället acceptabel risk för ofrivillig bortkoppling av el? Behövs det något mer? Vilken eller vilka
aktörer är ansvarig för att uppnå detta mål? Behövs det en aktör med samordnat ansvar för hela
energisystemet?

Politiker på lokal, regional och
nationell nivå,
Energimarknadsinspektionen

Digitalisering av
energisektorn

Behov av övergripande
ansvar och
sammanhängande regelverk

•

Vilka incitament finns i dagsläget att också ta hänsyn till effektnivå vid val av uppvärmningssystem vid
nybyggnation, är detta något som kommer förändras över tid? Är det möjligt att inkludera krav på
effekteffektivitet liknande kraven på energieffektivitet i Boverkets byggregler? Är detta något Boverket
ser över? Hur hanteras frågeställningar kring inlåsningseffekter i ett fjärrvärmesystem som är beroende
av fossila bränslen, avfall och/eller spillvärme som också kan komma att fasas ut för att minska
koldioxidutsläpp och minskade avfallsströmmar i en mer cirkulär ekonomi?

Fjärrvärmens roll

•

Boverket, Fjärrvärmeproducenter,
Politiker på lokal, regional och
nationell nivå

•

DSO – Distribution System Operator (Distributionsnätsoperatör)
Ei – Energimarknadsinspektionen
SvK – Svenska Kraftnät
TSO – Transmission System Operator (Transmissionsnätsoperatör)
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Vårt samhälle är i hög grad beroende av el och att ha en säker elförsörjning, och det är
viktigt att komma ihåg att det vid varje tidpunkt krävs att det är balans mellan den el
som förbrukas och den som produceras. Kraftverk omvandlar energin från olika
energikällor, som exempelvis rörelseenergi från vatten eller lagrad energi i fossila
bränslen, till el som sedan transporteras till den elanvändare som just då har ett elbehov.
Eftersom kraftverken sällan är placerade i direkt anslutning till elanvändarna förbinder
elnätet producenterna med användarna. Sveriges elnät består av transmissionsnätet, som
myndigheten Svenska Kraftnät ansvarar för, vilket transporterar stora mängder el över
långa sträckor, utlandsförbindelser vilka kopplar samman vårt system med andra länder,
samt distributionsnät vilka vidaredistribuerar el till och från transmissionsnätet.
Distributionsnäten är uppdelade på regionnät och lokalnät vilka ägs och drivs av ca 170
olika nätbolag. Sammankopplingen av kraftsystemets fysiska överföring av el visas
förenklat med blått i Figur 25.
Elnätsbolagen har monopol inom ett geografiskt område och för att denna situation
inte ska utnyttjas på ett felaktigt sätt finns många lagar och regelverk som reglerar hur
elnätsbolagen kan driva sin verksamhet. Energimarknadsinspektionen är
tillsynsansvarig myndighet.

För att förstå hur elsystemet hänger samman är det också viktigt att beskriva den
finansiella delen och handeln som sker. Denna del är ”separerad” från den fysiska
hanteringen. För att elsystemet ska fungera krävs att det vid varje tidpunkt är balans
mellan den el som förbrukas och den som produceras. Denna fysikaliska lag påverkar
hur elnätsbolagen driver och planerar sina elnät samt hur elmarknaden utformas. I
Sverige är elmarknaden avreglerad vilket innebär att el handlas med fri konkurrens.
Detta är i syfte att via marknadskrafter skapa ett så effektivt system som möjligt. Svenska
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kraftnät är ansvarig myndighet för kraftsystemet och jobbar för att främja konkurrensen
på elmarknaden. Principen med en avreglerad elmarknad är att marknaden, via de
prissignaler som uppkommer, reglerar så att det kommer finnas tillräckligt med
elproduktion. Det finns i dagsläget ingen myndighet med övergripande ansvar för att
säkerställa att så blir fallet.
Skillnaden mellan effekt och energi är en viktig aspekt att förstå när man pratar om
elsystemet. Energi är det som krävs för att arbetet ska utföras och effekt är ett mått på
hur mycket energi som förbrukas eller produceras i varje ögonblick och kan beskrivas
som hur stark eller kraftfull en apparat eller utrustning är. Effekt motsvarar mängden
energi per tidsenhet. Sverige har ett årligt överskott på elenergi, d.v.s. att under ett år
produceras det mer elenergi än vi totalt förbrukar. Detta gör att vi över året har en
nettoexport av el. Det finns dock timmar på året då den inhemska produktionen inte
räcker till, att det är effektbrist varför vi måste importera under de timmarna. Det ska
också nämnas att import inte bara sker när produktionskapaciteten inte räcker till utan
det är till stor del marknaden och priserna som styr import och export. Import sker när
det är billigare att importera el från ett område än att producera inom landet. Det finns
också tillfällen när det är kapacitetsbrist på vissa platser i elsystemet. Detta inträffar trots
att det skulle kunna produceras tillräckligt mycket effekt för att möta efterfrågan och
beror på att elnätet inte klarar av att överföra den eleffekt som efterfrågas av användarna
och samtidigt säkerställa driftsäkerheten.
För att elsystemet ska vara leveranssäkert krävs både tillräcklighet och driftsäkerhet.
Tillräcklighet som i att det finns tillräckligt med produktion (effekt och energi) för att
möta efterfrågan samt att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att transportera elen
dit den efterfrågas. Driftsäkerhet som i att elnätet driftas på ett sådant sätt att man inte
riskerar stabilitetsproblem vid exempelvis fel på en ledning. Miniminivån över vilka
situationer som måste kunna hanteras för att systemet ska kallas driftsäkert anges i EU:s
riktlinjer för driften av elöverföringssystem, System Operation Guideline (SOGL).
Systemet måste exempelvis klara att återgå till driftsäkert tillstånd (d.v.s. hålla sig inom
olika gränsvärden) även efter att man tappat ett kritiskt objekt (s.k. N-1). Fysikens lagar
styr stabiliteten vilka utgår från aktuell driftsituation. Olika driftsituationer (hur nätet är
kopplat, aktuell produktions- och lastmix, hur flödena går etc.) orsakar olika
driftsäkerhetsgränser.
Det går inte att ha ett 100% leveranssäkert system. Samhällets krav anger hur hög
säkerhetsnivån måste vara, vilket beror på olika faktorer men utgår ifrån
samhällskostnad.
Att etablera nya kraftverk eller bygga och förstärka elnät är oftast förknippat med långa
ledtider, varför det krävs planering i väldigt god tid. Planeringen grundar sig på
prognoser.
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Sverige är indelat i 4 elområden, vilket visas i Figur 27. Indelningen i elområden är en
av de två tillåtna metoderna för att hantera flaskhalsar inom EU. Den andra metoden
är mothandel / omdirigering. Utöver att hantera flaskhalsar bidrar indelningen i
elområden också till att med hjälp av prissignaler, i viss mån styra lokaliseringen av ny
elproduktion och konsumtion samt att styra förstärkningar av stamnätet. Enligt Svenska
Kraftnät gjordes indelningen i elområden för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
handel inom den inre marknaden och därmed största möjliga samhällsnytta.

Olika aktörer köper och säljer el via dagenföre-marknaden (day-ahead) eller intradagmarknaden (intraday). Den avsevärt största handeln sker på dagenföre-marknaden där
köpare och säljare anger sina bud kopplat till ett specifikt elområde. Svenska kraftnät
anger vilken handelskapacitet som finns mellan olika elområden, där kapaciteten beror
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av en rad olika faktorer för att säkerställa en säker drift. Marknadsalgoritmer matchar
sedan produktions- och konsumtionsbuden så att så mycket konsumtion som möjligt
möts med billigast tillgänglig produktion med hänsyn taget till tillgänglig kapacitet.
Matchningen ligger till grund för de produktions- och konsumtionsplaner som
balansansvariga parter34 binder sig till att följa. Handel på intradag-marknaden sker för
att anpassa skillnader i uppdaterade prognoser mot angivna planer. Figur 28 illustrerar
kopplingen mellan de olika aktörerna och marknaderna.

Skillnaden mellan faktisk produktion/konsumtion och de angivna buden hanteras av
Svenska kraftnät via stödtjänster som handlas på balansmarknaden. Kostnaden för
dessa stödtjänster fördelas över de balansansvariga i relation till hur mycket den faktiska
produktionen/konsumtionen de ansvarar för skiljde sig från deras angivna bud. Figur
29 illustrerar hur det över dygnet kan skilja sig mellan planerade bud för produktion och
det faktiska utfallet.

En balansansvarig är ekonomiskt ansvarig för att det är balans mellan produktion och konsumtion i de inmatningsoch uttagspunkter de ansvarar för. Elhandlaren (elleverantören), som enligt lag är skyldig att leverera så mycket el som
efterfrågas, kan antingen ta detta ansvar själv eller anlita en annan elhandlare eller specialiserat företag att ta ansvaret åt
dem.
34
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I takt med att produktionsmixen består av en allt större andel intermittenta och icke
planerbara produktionskällor så som sol och vind blir det allt svårare att göra korrekta
prognoser varför större marginaler krävs för att säkerställa att man klarar hålla balansen.
Att en allt större andel produktion ansluts via kraftelektronik påverkar också att
eventuella störningar påverkar snabbare och därmed måste bemötas snabbare.
Den större mängden icke planerbara produktionskällor skapar även utmaningar
gällande långsiktig balansering. Denna utmaning kan exempelvis hanteras genom att
andra produktionskällor (så som vattenkraften) ökar sin produktion i den mån det är
möjligt, import från andra geografiska områden där de har andra väderförhållanden eller
storskaliga lager. En förstärkt överföringskapacitet mellan länder ökar möjligheten att
nyttja utbudet av tillgänglig produktion i andra länder för att möta efterfrågan. De nya
utlandsförbindelserna medför dock att det uppstår nya flöden i kraftsystemet mot hur
det traditionellt sett ut. Detta har inneburit nya utmaningar då kraftsystemet ännu inte
är anpassat för att till fullo hantera dessa flöden.
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Fysikaliskt begränsas inte elen av några landsgränser, utan elektronerna flödar med
ljusets hastighet mellan den produktion och konsumtion som finns vid varje givet
ögonblick. I tillägg till detta finns marknaden som kan påverka hur flödena tillåts gå,
och hur begränsningar kan göras efter elnätets kapacitet. Det är i
elmarknadsförordningen lagstadgat hur mycket av utlandsförbindelsernas kapacitet som
måste göras tillgängligt för gränsöverskridande handel.
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