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Har som övergripande forskningsfokus att

”Visa hur balanserade och effektiva utvecklingsvägar för 

Sverige, Nordens och EU:s energisystem kan åstadkommas” 

Snart 25 år som energibranschens
dialog- och kunskapsplattform där akademi, 
näringsliv och beslutsfattare möts

                                          NORTH EUROPEAN ENERGY PERSPECTIVES PROJECT



NEPP:s arbete med elefterfrågeflexibilitet
inklusive potentialen för industrin att bidraga

• En frågeställning som har funnits 
med NEPP sedan tidigare etapper i 
form av analyser av den teoretiska 
potentialen och förutsättningar för 
att realisera denna 

• NEPP:s analysunderlag till Färdplan El 
visar på värdet av ökad 
efterfrågeflexibilitet i det framtida 
elsystemet, inte minst för reglering 
under enstaka timmar.

Rapporterna finns att ladda ner på NEPP:s hemsida www.nepp.se

http://www.nepp.se/


Ökad variabilitet i (produktion och) elpris 
kommer att driva elefterfrågeflexibiliteten

Det finns en omfattande flora av flexibilitet på elmarknaden med olika användbarhet och 
uthållighet, där efterfrågeflexibilitet på användarsidan begränsas av sin uthållighet. 

Men, hur man väljer att se på efterfrågeflexibilitet är också en fråga om tilltro! Kan vi lita 
på att efterfrågeflexibilitet kommer att spela en viktig roll i framtiden eller är det bättre att 
satsa på sådant som vi vet fungerar redan idag: nät och produktion?



Martin Hagberg, Profu

Efterfrågeflexibilitet i den svenska industrin
- vad säger tidigare studier?



Generella reflektioner

• Relativt få studier som bedömer tekniska potentialer för 
efterfrågeflexibilitet inom industrin

• Flertal rapporter som refererar till varandra, och ibland svårt 
att följa var siffrorna från början har sin grund

• Grundstudierna i vissa fall 15-20 år gamla, men nyare exempel 
finns också (t ex examensarbeten)



Potentialuppskattningar

Källa: IVA 2016 “Framtidens elanvändning” (Vägval el-projekt)

Avser upphandlat i 
Effektreserven

Exjobb, potential i 
SE3 och SE4

• Flera studier uppskattar industripotentialen till 500 – 2500 MW (IVA, 2016)



Potentialuppskattning - NEPP/Sweco

• 2000 MW är en ofta refererad uppskattning för industrins potential för 
efterfrågeflexibilitet

• Sweco/NEPP-rapport från 2013 bedömer den tekniska potentialen bland 
svenska industriföretag till ”närmare 2000 MW”
– Sweco/NEPP (2013), Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera 

förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden 

• Baseras ursprungligen på: 

– Lätt industri: ca 300 MW

• Uppgift från: Lindskoug, Stefan (Esselcon), 2005, Elforsk rapport 05:31

– Elintensiv industri: ca 1600 MW

• Uppgift från Svenska Kraftnät, 2002, projektet ”Industribud”



Potentialuppskattning för år 2014 (Mökander, 2014)

• “The total flexible volumes amount to about 900 MW when regarding one hour duration. Out of this, 
approximately 600 is load shifting which is accessible under 2,000 SEK/MWh.”

• “The lion’s share of the economically beneficial DR is to be found in the paper and pulp industry.” 
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Potentialuppskattning för år 2030 (Mökander, 2014)

• ”The future translation of results are done through extrapolating the existing DR-potential on the future 
assuming a continuation of the trends of the base case scenario and regarding the qualitative input from 
the respondents of the interview series”
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Upplevda hinder - Elintensiv industri

• Baserat på 66 enkätsvar från elintensiv industri

Källa: Sweco, 2016. 

• Endast fyra av respondenterna angav att de undersökt vilka möjligheter 
som finns att realisera värdet av den egna flexibiliteten. 



Sammanfattning 

• Potentialen för efterfrågeflexibilitet i svenska industrin uppskattas i 
litteraturen till mellan 500 – 2500 MW
– Skillnader beror bl.a. av vilken typ av potential som avses (t ex upphandlat i effektreserv, 

eller framtida teoretisk/teknisk potential)

• Stor potential för efterfrågeflexibilitet i skogsindustrierna enligt flera studier

• Vissa av de mest refererade potentialuppskattningarna bygger på grundstudier 
som är närmare 20 år

• Nyare potentialstudier utgörs till stor del av exjobb

• För höga kostnader vad gäller förlorad produktion/förlorade marknadsandelar 
upplevs i den elintensiva industrin som ett viktigt hinder för ökad 
efterfrågeflexibilitet



Generella reflektioner från seminariet – olika 
prioriterade behov och låg kunskap utgör hinder 
för att realisera den eventuella potentialen

• Utifrån industrins perspektiv ligger fokus främst på att leverera 
produkter till sina kunder

• Utifrån SvK:s perspektiv går kraftsystemets behov i första hand. 
Regelverken och kravspecifikationerna är inte anpassade efter 
industrin och kanske inte heller bör vara det, om man ska se till 
systemets bästa?

• Varför har akademin inte intresserat sig för frågan i någon större 
utsträckning? Generellt på grund av att det är svårt att få tag på 
underlagsdata, inte minst då industrier är mycket heterogena. 



Nu tar vi NEPP in i 2020-talet!

Från 2021 går vi vidare med en ny forskningsetapp där 
perspektiven och frågeställningarna breddas kring 
omställningen av energisystemet, de som har störst bäring på 
industrin: 

• Sektorskopplingens roll i energiomställningen 

• Transmission/överföringskapacitet

• Elektrifiering i industrin – möjligheter och begränsningar

• Efterfrågeflexibilitet

• Vätgasens eventuella roll

• Leveranssäkerhet – vilka behov har vi och vad får det kosta?

• Scenarioanalyser av 20-årsvintern och andra extremår

• Vem tar det långsiktiga ansvaret för energisystemets utveckling?

• Tillståndsprocesserna – hur kan de göras bättre?

• Netto-noll, negativa utsläpp och BECCS – vad händer bortom 
2045?



15 december kl. 09:00 – 12:30

På konferensen ger vi bland annat en helhetsbild av 
energisystemets utveckling samt perspektiv på:

• Ett uthålligt energisystem
• Effekt- och kapacitetsutmaningen

• Det framtida energilandskapet

Anmäl er på Energiforsks hemsida: 
https://energiforsk.se/konferenser/kommande/energisystemet-i-omvandling/

NEPP:s Vinterkonferens
Vårt energisystem i omvandling
Vi summerar NEPPs andra etapp och fyra års forskning och blickar framåt!

https://energiforsk.se/konferenser/kommande/energisystemet-i-omvandling/


Tack för er uppmärksamhet!

www.nepp.se


