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Kraftfulla åtgärder behövs för att undvika effektbrist 
 
EL MED LÅGT KLIMATAVTRYCK ÄR EN MÖJLIGGÖRARE 
 
En leveranssäker och kostnadseffektiv elförsörjning med lågt klimatavtryck är en 
förutsättning för att kunna adressera klimatutmaningen, både i Sverige och utanför våra 
gränser. Det inhemska behovet av el kommer snarare att öka än minska, vilket bland annat 
har åskådliggjorts i olika branschers färdplaner för fossilfrihet. Dessa planer pekar 
tillsammans mot ett ökat elbehov på cirka 35-40 terawattimmar per år1, vilket motsvarar en 
ökning på nästan 30 procent. Då en betydande del av ökningen kommer att komma från 
industri med produktion dygnet runt, året runt, kan också effektbehovet förväntas öka.  
 
 
I FRAMTIDEN ÄR RISK FÖR EFFEKTBRIST INTE ENBART EN FRÅGA FÖR VINTRARNAS 
TOPPLASTTIMMAR 
 
Historiskt har risk för effektbrist kopplats till effektbehov under den kallaste periodens 
topplasttimme. I framtiden kan bristen istället uppstå när som helst under året på grund av 
en ökad andel icke-planerbar kraft i systemet och ett system som därför är svårare att planera 
och balansera. Tidsperioden då elsystemet är ansträngt kan också förväntas öka från timme 
till dagar eller veckor.  
 
 
SYSTEMPERSPEKTIV ÄR A OCH O 
 
För att elsystemet ska kunna leverera alla de nyttor samhället kräver och för att 
effektbalansen ska kunna upprätthållas måste politiken: 
 

• Anlägga ett systemperspektiv – det går inte att ändra på delar av elsystemet, 

utan att det påverkar helheten och får effekter på andra delar. 

• Klargöra att det även i framtiden behövs en mix av kraftslag och en balans 

mellan reglerbar, planerbar och icke-planerbar kraft. 

• Ha en öppenhet för nya teknologier och teknisk utveckling. 

• Lämna beslut om teknikval till marknaden.  

• Utvärdera elproduktion sakligt utifrån dess påverkan på systemkostnad, dess 

bidrag till driftsäkerhet och dess klimatpåverkan. 

• Undvika att definiera vissa kraftslag som mer önskvärda än andra. 
 

  

                                                 
1 Rapport från Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv: ”Klimatneutral konkurrenskraft, kvantifiering av åtgärder i 

klimatfärdplaner”, februari 2019 
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SKGS FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER  
 

1. Värna befintlig kraft som stärker effektbalansen 

 

• Säkerställ rätt ordning på åtgärder för vattenkraften för en vetenskapligt grundad 

avvägning mellan produktions-, klimat- och miljömål:  

1/ Beslutad Nationell Plan av regeringen. 

2/ Reviderade föreskrifter och vägledningar från myndighet. 

3/ Reviderade åtgärdsplaner hos Vattendelegationerna. 

• Vidta inte åtgärder som hotar kraftvärmens effektbidrag.  

• Ge Vattenfall i uppdrag att skyndsamt analysera vad som krävs för fortsatt drift 

av Ringhals 1 och 2 efter 2020. 

• Ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att omgående inleda dialog med 

kärnkraftsägarna om villkor för att upprätthålla drift i befintliga reaktorer.  

 

2. Fasa ut subventioner som försämrar effektbalansen 

 

• Avstå från att utöka ambitionsnivån i elcertifikatssystemet. 

• Säkerställ att havsbaserad vindkraft bär sina egna kostnader när den ansluts till 

elsystemet. 

• Trappa ner subventioner till solkraft. 

 

3. Upphandla en större effektreserv 

 

• Ge Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla en större effektreserv inom ramen 

för nuvarande lag. 

 

4. Eftersträva flexibilitet som är ekonomiskt effektiv 

 

• Vidga diskussionen om flexibilitet – det räcker inte att prata om teknisk potential, 

utan debatten måste också omfatta den ekonomiska potentialen. 

• Öka kunskapen om den verkliga ekonomiska potentialen för flexibilitet inom olika 

kundgrupper, d.v.s. möjligheter, nyttor, kostnader och konsekvenser. 

• Starta en dialog med industrins elanvändare om hur ytterligare flexibilitet bäst 

kan realiseras. 

 

5. Klarlägg det långsiktiga effektansvaret 

 

• Utred vilken aktör som långsiktigt bör ansvara för att det svenska elsystemet 

levererar nog med effekt och vad detta ansvar bör omfatta.  

 

6. Säkerställ snabbare och enklare tillståndsprocesser 

 

• Utred skyndsamt hur dagens tillståndsprocesser för elnät, men även för nya 

kraftverk och annan verksamhet, kan förenklas och förkortas. 


