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30 insikter och slutsatser om
Vårt gemensamma energisystem 
– i vår gemensamma framtid

Våra poli  ker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt fram  da energisystem. Nu ska vi, 
alla energisystemets aktörer, omsä  a poli  ken i prak  ken. Det är då av stort värde a   myndig-
heter, energiföretag, branschorganisa  oner, industrier och energimarknadernas kunder har 
ingående kunskap om den förväntade utvecklingen och eff ekterna av de beslut som fa  ats, för 
a   åtgärderna ska bli väl avvägda och få avsedd verkan. 

De  a understryker behovet av en genomgripande kunskapsförstärkning med helhetsperspek-
 v på den fram  da utvecklingen av energisystemen i Sverige, Norden och Europa. Sam  digt är 

det vik  gt a   vi värnar – och tar  llvara – etablerad kunskap och lärdomar.

NEPP (North European Energy Perspec  ves Project) är e   mul  disciplinärt forskningsprojekt 
om utvecklingen av energisystemen och energimarknaderna i Sverige, Norden och Europa i 
 dsperspek  ven 2020, 2030 och 2050. NEPP samlar nu de allra fl esta av energisystemets cen-

trala aktörer. Över 100 beslutsfa  are och experter från myndigheter, departement, branscher, 
industrier, energiföretag och kunder deltar i dagsläget –  llsammans med forskarna – i projek-
tets alla olika forskar- och expertgrupper, seminarieserier och forskarworkshops.

Ta del av vår sommarläsning och ge feedback tillbaka till projektet och forskarna
Alla är vi påverkade av energisystemens utveckling. Du kommer därför säkerligen också a   
fi nna värde i fl era av sommarläsningens resultatrapporter som fi nns på NEPP:s hemsida, och 
även av de korta sammanfa  ningar som du hi  ar i de  a dokument. Och NEPP kommer a   ha 
värde av a   du läser, granskar och återkopplar  ll projektet, u  från din horisont som aktör 
i energisystemet. Din kunskap och dina synpunkter främjar projektet och dess analyser. Vi 
hoppas därför a   du vill delta i vår sommarläsning, och ta del av resultaten inom de områden 
du är engagerad inom.

Delprojekten i NEPP
1. Den fram  da klimat- och energipoli  ken – analysgrund för en djupare förståelse av 

poli  kens konsekvenser
2. Analys av energisystemens utveckling i Sverige/Norden – med fokus på robusthet 

och ”stresstålighet” på kort och lång sikt
3. Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska 

energisystemen
4. Hur får vi  ll stånd nödvändiga investeringar i energisystemen? 
5. Den stora eff ek  rågan – fokus på el, men även på  ärrvärme
6. Energi- och eff ektbehovets utveckling - drivkra  er/faktorer som påverkar
7. Vem har ansvaret för de fram  da energisystemen? 
8. Hållbarhet och resurseff ek  vitet och hur olika synsä  , metoder, kriterier påverkar 

energisystemets utveckling. Fördjupning om biobränsle och avfall.

Helheter: Skapa helhetsbilder u  från synteser och slutsatser från delprojekt 1-8, och 
från NEPP:s regionala projekt, samt från parallella forskningsprojekt och forsknings-
program.



1. När fokus flyttar från energi till eff ekt, flyttar 
också fokus från utsläpp och klimatpåverkan till 
leveranssäkerhet

Under lång  d har vi ha   fokus på en-
ergiutmaningen i det nordiska elsyste-
met, och många av de åtgärder som är 
planerade för fram  den är också ener-
girelaterade. Valet av de energirelatera-
de åtgärderna har då i stor utsträckning 
också tydliga kopplingar  ll utsläpps-
minskning och resurshushållning. Ny 
förnybar elproduk  on blir då central. 
Denna har sam  digt o  ast e   stort in-
slag av variabilitet, vilket ställer krav på 
ökad  llgång  ll planerbar elproduk  on 

och fl exibel elanvändning i elsystemet. 
Dessa krav leder i sin tur  ll e   ökat 
fokus på eff ekt, och även på systemtjäns-
ter. Då blir leveranssäkerhetskrav och 
kostnadseff ek  vitet avgörande för de val 
som görs, istället för utsläppsminskning 
och resurshushållning.  

>> LÄS MER: 
Eff ektutmaningen - en helhetsbild. 
(NEPP-resultatblad).
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2. Kvantifiering av eff ekt- och flexibilitetsutmaningen för elsystemet, 
på kort och lång sikt

Eleff ektutmaningen i fram  den handlar 
inta bara om a   få eff ektbalansen a   gå 
ihop den mest kri  ska  mmen. Behovet 
av fl exibilitet uppträder i betydligt fl er 
dimensioner, se faktarutan på nästa sida. 
Inom NEPP har vi analyserat de  a och 
tagit fram kvan  ta  va storleksordningar 
av hur fl exibilitetsbehovet i fl era dimensi-
oner utvecklas över  d. Resultaten sam-
manfa  as i tabellen nedan.

”Balansregleringen” inom en  mme, res-
pek  ve inom en vecka, visar hur mycket 
den planerbara elproduk  onen måste 
kunna variera inom respek  ve  dsin-
tervall. ”Översko  ” indikerar hur stor 
vind- och solelproduk  on som övers  -
ger e  erfrågan. I våra antaganden har 
överföringskapaciteten år 2040 byggts 
ut kra  igt, men trots det kommer ca 
3 TWh vind- och solkra   a   behöva spil-

Balansreglering
 mme

Balansreglering
vecka

Översko  Topplast
1 h

Topplast
1 Dygn

Storleksordning
2018 2 500 MW/h 7 500 MW/v 0 TWh - 850 MW + 1 650 MW

ca 2025 2 700 MW/h 9 100 MW/v 0 TWh - 3 000 MW -500 MW
ca 2035 3 600 MW/h 12 100 MW/v 1 TWh - 5 000 MW -2 500 MW

2040 4 400 MW/h 14 200 MW/v 3 TWh - 8 000 MW - 5 500 MW

las. Behovet av ”topplast” har delats in i 
behovet av fl exibilitet för den mest an-
strängda  mmen under en 10-årsvinter 
och som sni   under det mest ansträngda 
dygnet under en 10-årsvinter. Eff ektun-
dersko  et måste täckas med sådant som 
import, y  erligare e  erfrågeanpassning 
eller ny toppeff ektproduk  onskapacitet. 
För ”årsreglering” har vi ännu inte hi  at 
något lämpligt må  .

>>  LÄS MER: Flexibilitet – i en ny  d. (NEPP-rapport). Kvan  fi ering av fl exibilitetsutmaningen för elsystemet. (NEPP-resultatblad).
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3. Eff ektutmaningen är inte bara en nationell 
fråga utan också regional och lokal; den är 
redan ett problem i våra storstadsområden 

4. Flexibiliteten i elsystemet – 
olika syn på utmaningens stor-
lek och hur den kan lösas

Eff ek  örsörjningen är inte bara e   
na  onellt problem på lång sikt. Re-
dan på kort sikt är eff ektsitua  onen 
ansträngd i fl era storstadsregioner. I 
exempelvis Stockholm har man re-
dan ”slagit i taket” där e  erfrågan 
övers  git det som kan ”importeras” 
med hänsyn  ll säkerhetsmargina-
ler. Man vet dessutom redan a   
ingen ny större inmatningskapacitet 
 ll staden  llkommer förrän e  er 

år 2025. Det tar mycket lång  d a   
bygga ut elnät, särskilt i och omkring 
en storstad. Sam  digt kan man för-
utse en fortsa   elanvändningsökning 
orsakade av olika faktorer, exempel-
vis infl y  ning, elbilsladdning, data-
hallar, lokala värmepumpar, m.m. 
Situa  onen försvåras y  erligare av 
a   elproduk  on som fi nns inom 
”bristområdet” riskerar a   avveck-
las e  ersom det inte är lönsamt för 
ägaren a   behålla produk  onsan-
läggningarna på grund av de korta 

dri   derna. Det gäller kra  värme- 
verk som utny  jar (bio)olja samt 
gasturbiner. Ur e   ”totalperspek  v” 
kan det mycket väl vara kostnads-
eff ek  vt a   betala för möjligheten a   
utny  ja de existerande produk  ons-
anläggningarna, men det är osäkert, 
med hänsyn  ll regelverket, om nät-
företaget får bidra  ll fi nansieringen 
och ta ut kostnaden från sina kunder. 
Det fi nns sam  digt åtgärder som kan 
bidra  ll a   minska eff ektproblemet, 
exempelvis e  erfrågeanpassning. 
För a   den ska få genomslag måste 
mycket fi nnas på plats för a   realise-
ra möjligheterna i form av t.ex. mä-
tare,  mpris, teknik i apparater, vola-
 la elpriser, aff ärsprocesser, och inte 

minst, vilja a   delta.

>> LÄS MER: 
Flexibilitet – i en ny  d. 
(NEPP-rapport). 

Flexibilitet, och behovet av fl exibilitet i vårt el-
system, är e   allmänt och lite diff ust samlings-
begrepp för en lång rad situa  oner, behov och 
åtgärder som krävs för a   kunna reglera vårt 
elsystem. När Forum för smarta elnät, under 
hösten 2017 ställde frågan  ll NEPP om vi kun-
de bistå Forumet med analyser om hur mycket 
fl exibilitet som kommer a   behövas i elsyste-
met i fram  den, anade vi inte vilken komplex-
itet denna  ll synes enkla fråga skulle leda  ll.

Inom NEPP har vi sedan  digare tagit på oss 
uppgi  en a   analysera och lägga samman 
hela bilden av den fram  da eff ektutmaningen, 
så vi är väl rustade med såväl analyskapacitet 
som lämpliga modellverktyg för a   ta oss an 
frågan som ställdes av Forumet. Vi har också 
mycket god insikt i de behov och åtgärder som 
krävs för a   kunna reglera vårt elsystem. Men 
vi insåg inte hur nära frågan om fl exibiliteten i 
elsystemet är kopplad  ll de olika uppfa  ning-
ar och ambi  oner för el- och energisystemets 
fram  da utveckling som idag fi nns represen-
terade bland Energisveriges olika aktörer och 
i den energipoli  ska uppgörelsen. 

Diskussionen har framför allt handlat om för-
troendet och  lliten  ll de fl exibilitetsresurser 
vi kommer a   ha  llgängliga i vårt elsystem i 
fram  den, och då särskilt de resurser som idag 
är mindre använda och beprövade fl exibili-
tetsåtgärder, främst e  erfrågefl exibilitet och 
energilager, men också importens roll. Enkelt 
u  ryckt uppfa  ar vi a   det fi nns en grupp ak-
törer som är genuint oroliga för den fram  da 
eleff ektsitua  onen, i takt med a   planerbar 
elproduk  on gradvis fasas ut, nätutbyggnad 
som tar mycket lång  d sam  digt som nya 
eleff ektbehov  llkommer. En annan grupp ak-
törer är mindre oroad och har större  llit  ll 
e  erfrågeanpassning, smarta elnät, ba  erier, 
elutbyte med omvärlden och generell teknik-
utveckling. För a   hi  a robusta lösningar för 
fl exibilitetsutmaningarna är det vik  gt a   hit-
ta en balans för i analysen och i slutsatserna. 

Detta har vi analyserat när det gäller behovet av flexibilitet:

• Topplast (  mme): En  mme med stor ele  erfrågan, kombinerat 
med liten elproduk  on från vind- och solkra  . Här behövs fl exibilitet 
i form av planerbar kra  , importkapacitet,  llräckligt med nät för 
a   transportera kra  en och fl exibel e  erfrågan där last fl y  as från 
denna  mme  ll en annan. 
• Topplast (dygn): E   eller fl era dygn i rad med stor ele  erfrågan och 
liten elproduk  on från vind- och solkra  . Även här behövs fl exibilitet 
i form av fl era av de resurser som anges för  mmen ovan.
• Översko  : Period med liten ele  erfrågan, kombinerat med stor 
elproduk  on från vind- och solkra  . I denna situa  on behövs fl ex-
ibilitet i form av exportkapacitet och e  erfrågeanpassning genom 
ökad användning. Delar av den ökade användningen kan via lagring 
användas vid  der då energin är mer värdefull. 
• Ökat behov av balansreglering: Med en större mängd vind- och 
solkra   ökar varia  onerna i det korta perspek  vet, vilket ställer öka-
de krav på reglerförmåga i det övriga kra  systemet.
• Årsreglering: En allt större elproduk  on från sol- och vindkra   
under sommarhalvåret.
• Generellt behov av fl exibilitet: Va  enkra  en, med dess fl exibili-
tetsegenskaper, har hi   lls byggts för a   möta rela  vt förutsägbara 
varia  oner i e  erfrågan på el. På sikt  llkommer behovet a   möta 
mindre förutsägbara varia  oner i den variabla elproduk  onen från 
vind och sol. Det ställer nya och mer omfa  ande krav på det generel-
la behovet av fl exibilitet.

För u  örligare beskrivning hänvisas  ll NEPP Etapp 1: ”Temabok om 
Reglering av kra  systemet”, avsni   om ”å  a utmaningar” 
(www.nepp.se/etapp1/index.htm).

Eff ektförsörjningen: Redan på kort sikt är eff ekt-
situationen ansträngd i flera storstadsregioner””

>> LÄS MER: 
Flexibilitet – i en ny  d. (NEPP-rapport).
Flexibiliteten i elsystemet. (NEPP-resultat-
blad).
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5. ”Ingen har det lång-
siktiga ansvaret för att 
elförsörjningen går ihop” 
- aktörernas ansvar för el-
systemet, en intervjustudie

För a   ge e   underlag för det fortsa  a 
arbetet i NEPP om ansvarsförhållande-
na på elmarknaden genomfördes en 
intervjustudie med olika aktörer. En 
återkommande oro som fl era av de in-
tervjuade ger u  ryck för är a   ”Ingen 
har det långsik  ga ansvaret för a   el-
försörjningen går ihop”. Ansvarsfrågan 
diskuterades både på na  onell och på 
lokal nivå. På na  onell nivå diskuterades 
exempelvis problem relaterade  ll u  as-
ning av planerbar produk  on, om det är 
lämpligt med kapacitetsmarknad, a   det 
tar extremt lång  d för a   bygga ut nät, 
e  erfrågeanpassningars möjlighet a   bi-
dra, m.m. På lokal nivå ly  e man exem-
pelvis fram a   det i storstäderna redan 
fi nns problem med eff ek  örsörjningen. 
Sam  digt ökar elanvändningen genom 
infl y  ning och nya elanvändningsområ-
den. Dessutom tar det mycket lång  d 
a   bygga ut nät, sam  digt som viss lo-
kal elproduk  on riskerar a   fasas ut av 
ekonomiska skäl. I ljuset av de  a disku-
terades olika sä   a   genom samverkan 
lindra problemen. Oklarheter fi nns dock 
när det gäller vilken samverkan som nu-
varande regelverk  llåter.

6.  Nya aktörer träder in på 
arenan – lokal produktion 
är ett nyckelord

Elmarknaden här länge präglats av 
stora producenter, nä  öretag och kun-
der – samtliga med tydliga och oföränd-
rade roller. Nu sker stora förändringar 
och nya aktörer  llkommer och roller 
förändras. Exempel på nya begrepp som 
utgör indika  oner på de  a är prosumen-
ter, energimedborgare, energikoopera-
 v, aggregatorer, gröna obliga  oner och 

crowdfunding. Exempel på drivkra  er 
för denna förändring är självförsörjning 
och oberoende, lönsamhet, upplevd 
miljöny  a samt iden  tetsskapande 
(själv eller i grupp). De nya mindre aktö-
rerna uppmärksammas både na  onellt 
och interna  onellt och poli  skt är man 
angelägen om a   de ska ha bra villkor 
och ges möjlighet a   ta en stor roll. De 
systemtekniska ny  orna med småskalig 
och lokal elproduk  on är må  liga, ex-
empelvis minskade distribu  onsförlus-
ter. Exempel på andra ny  or är a   den 
ökar det individuella engagemanget för 
omställningen av energisystemet och 
för miljöfrågor, bidrar med fl er poten-
 ella investerare och driver på teknik-

utveckling genom privata ”early adop-
ters”. Sam  digt som det fi nns nackdelar 
med småskalighet kan man konstatera 
a   utvecklingen går åt e   enda håll. Kan-
ske kommer de  a a   y  erligare förstär-
kas av den pågående digitaliseringen av 
samhället och energisektorn?

7. Eff ekthöjning i vatten-
kraften ökar flexibiliteten i 
elsystemet

En utökad fl exibilitet i va  enkra  en 
hjälper  ll a   parera fl uktua  onerna i 
denvariabla förnybara produk  onen. 
En ökad mängd vindkra   leder  ll a   
va  enkra  en körs betydligt mer oregel-
bundet och oförutsägbart. Ökad eff ekt 
och fl exibilitet i va  enkra  en kan hante-
ra vindkra  ens varia  oner eff ek  vt. Det 
gäller både a   kunna producera mer när 
det inte blåser och e  erfrågan är stor 
och a   producera mindre när e  erfrå-
gan är låg. En utbyggd eff ekt i befi ntliga 
va  endrag leder  ll e   ökat eff ektu  ag 
under e   stort antal  mmar, men kom-
penseras av e   minskat u  ag under 
resterande  mmar. För a   möjliggöra 
eff ektökningen måste befi ntliga va  en-
domar omförhandlas och för a   eff ekten 
ska kunna ny   ggöras så måste stam- och 
regionnät förstärkas.

Nya aktörer träder in på arenan””

>> LÄS MER: 
Aktörsperspek  vet – ansvar och roller i 
elsystemet. (NEPP-PM). 

>> LÄS MER: 
Eff ekthöjning i va  enkra  en ökar fl exi-
biliteten i elsystemet.
(NEPP-resultatblad).
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8.  Stor potential för 
eff ekthöjning i svensk 
vattenkraft

Idag och i fram  den kommer det 
sannolikt a   behövas än mer fl exibi-
litet och reglerbarhet i e   energisys-
tem med en större andel förnybar, ej 
planerbar produk  on. Sweco har på 
uppdrag av Skelle  eå Kra   och For-
tum genomfört en kvan  ta  v ana-
lys av poten  alen för eff ekthöjande 
åtgärder i va  enkra  verken utmed 
de  o älvar som står för den största 
delen av va  enkra  sproduk  onen 
i Sverige. Studien visar a   det fi nns 
betydande poten  al för eff ektutbygg-
nad i va  enkra  verken utmed älvar-
na. Studien visar a   eff ekten i de  o 
berörda älvarna kan byggas ut med 
24 %. Om resultaten extrapoleras  ll 
övriga svenska älvar erhålls en möj-
lig ökning av va  enkra  ens eff ekt på 
3 900 MW. Denna eff ekt övers  ger 
kapaciteten för de fyra kärnkra  reak-
torer som beräknas tas ur bruk  ll år 
2020.

>> LÄS MER: 
Stor poten  al för eff ekthöjning i 
svensk va  enkra  . 
(NEPP-resultatblad).

9.  Vattenförvaltningen som den ser ut idag 
stoppar utvecklingen av vattenkraften – resultat 
från en intervjustudie

Va  enkra  en står för nära häl  en av 
Sveriges elproduk  on och utgör därmed 
en central del av det svenska energisyste-
met. I takt med utbyggnaden av variabel 
elproduk  on blir va  enkra  ens roll för 
a    llhandahålla reglerkra   allt vik  ga-
re. Inom NEPP har en va  enkra  sgrupp 
etablerats. Intervjuer med deltagarna 
har genomförts och ur svaren har e   an-
tal insikter tagits fram:
• Eff ekthöjning i va  enkra  en handlar 

egentligen om a   nå en högre fl exibi-
litet

 Det är inte maximal eff ekt som är må-
let, utan a   möta eff ektbehov på nå-
gon  dsskala och a   anpassa älvsträck-
or  ll e   ny   körmönster.

• Se  ll hela systemet och beakta a   
det är elprisvaria  onerna som skapar 
lönsamhet

 Hela älvsträckor ger mest poten  al, så 
den hydrologiska kopplingen i älven 
vik  g a   beakta.

• Miljörä  sliga aspekter och va  enför-
valtning riskerar a   stoppa utveck-
lingen av va  enkra  en

 Beakta a   ramva  endirek  vet har stor 
inverkan på den svenska va  enkra  en 
och dess utvecklingsmöjligheter.

• Det fi nns andra begränsningar än 
va  endirek  vet

 Ta hänsyn  ll samhällsskador och pro-
blema  k i tätbebyggda områden och 
se  ll a   ha goda kontakter med när-
boende när man op  merar hela älv-
sträckor.

• Nätproblema  k kan uppstå  ll följd 
av eff ekthöjningen

 Ur  llståndsperspek  v uppstår pro-
blem först om man ska ha nya ledning-
ar.

• Det behövs tydlighet från poli  ker 
och myndigheter

 Vi behöver ha ”en riktning”, och idag 
fi nns det en stor skillnad mellan poli  -
ker och  llsynsmyndigheter.

• Kommunicera mera!
 Det fi nns en tydlig poli  sk vilja a   

åstadkomma en utbyggnad, och man 
behöver informera och lyssna på tred-
je man då närboende och andra berör-
da kommer a   påverkas.

>> LÄS MER: Eff ekthöjning i va  en-
kra  en – röster om drivkra  er och 
hinder. (NEPP-PM).

... det finns betydande potential för eff ekt-
utbyggnad i vattenkraftverken utmed älvarna””

10. Miljörättsliga aspekter kring eff ektökning i vattenkraftverk

Sveriges va  enkra  verk delas in i tre 
klasser, där klass 1 omfa  ar 255 kra  verk 
som  llsammans svarar för 98 % av totalt 
installerad eff ekt i va  enkra   och vilka 
står för 98,3 % av va  enkra  ens regler-
bidrag på årsbasis. 

En översiktlig analys av miljörä  sliga 
aspekter avseende eff ektökning i befi nt-
liga storskaliga va  enkra  verk (>10MW) 
genomfördes under hösten 2017. Där be-
skrivs översiktligt Miljöbalken (1998:808) 
och Va  endirek  vet (2000/60/EG) så-
som de implementerats i svensk miljö-
lags   ning. Vidare beskrivs slutsatserna 
i den s.k. Weserdomen vad gäller tolk-
ningen av rä  skra  en i Va  endirek  vets 
miljömål, i Sverige införda som miljökva-
litetsnormer. 

Två verkliga  llståndsprövningar tas upp, 
Va  enfalls kra  verk i Lasele och Lång-
björn, som båda har avgjorts mot bak-
grund av Weserdomen, d.v.s. den mycket 
strikta tolkningen av va  endirek  vets 
miljömål. Domarna fastställdes först ef-
ter överprövning i Mark- och miljööver-
domstolen men överklagades däre  er 
 ll Högsta domstolen. E  er a   rapporten 

publicerats kom beskedet a   HD ej tar 
upp målen  ll prövning, varför domarna 
vann laga kra  . 

Under våren 2018 presenterades slutli-
gen förslaget  ll ny lags   ning för vat-
tenkra   och andra va  enverksamheter. 
Förslaget innebär en tydlig viljeriktning 
från poli  kerhåll a   värna den storskali-
ga va  enkra  en och fullt ut använda de 

möjligheter som fi nns  ll undantag och 
lägre ställda krav som EU-rä  en medger. 
Det fi nns därmed god anledning a   tro 
a   det torde det vara fullt möjligt för fl er-
talet va  enkra  verk inom Klass 1 a   få 
 llstånd  ll eff ektökning genom ökad tur-

binkapacitet och ökad drivva  enföring. 
I enlighet med rapportens slutsatser 
förefaller det nu mindre sannolikt a   de 
storskaliga kra  verken åläggs moder-
na miljövillkor som nega  vt påverkar 
produk  ons- och reglerförmågan.

>> LÄS MER: Miljörä  sliga aspekter 
kring eff ektökning i Va  enkra  verk. 
(NEPP-rapport).
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Förändring i nettolast, 1h, år 2015 (verklig)
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Förändring i ne  olast från en  mme  ll en annan. På y-axeln 
visas  d på dygnet från 0-24h. På x-axeln visas dagar på året 
från 1-365 dagar, dvs. från 1 januari  ll 31 december.

 

Förändring i nettolast, 1h, år 2040 (simulerad)

Dagar

Dagar

11.  Balansregleringen av elsystemet – behovet av att klara 
snabba förändringar i nettolasten¹ ökar i framtiden

Va  enkra  en, med dess fl exibilitets-
egenskaper, har hi   lls byggts för a   möta 
rela  vt förutsägbara varia  oner i e  er-
frågan på el. På sikt  llkommer behovet 
a   möta mindre förutsägbara varia  oner 
i den växande variabla elproduk  onen 
från vind och sol. Det ställer nya och mer 
omfa  ande krav på det generella beho-
vet av fl exibilitet. E   må   på hur den 
planerbara produk  onen måste hjälpa 
 ll med balanseringen av elsystemet är 

hur mycket dess last måste förändras un-
der en  mme. Den maximala fl uktua  o-
nen från en  mme  ll en annan förväntas 

öka från ca 2 500 MW/h år 2015  ll ca 
4 400 MW/h år 2040, det vill säga nästan 
en fördubbling av det maximala regler-
behovet över en  mme. De  a som en 
följd av det ökade inslaget av variabel el-
produk  on i elsystemet. I fram  den blir 
det också generellt allt fl er  mmar med 
stora förändringar från en  mme  ll näs-
ta. Även inom en vecka ökar fl uktua  o-
nerna i fram  den. Även här kan man för-
vänta sig en fördubbling av det maximala 
reglerbehovet, från ca 7 500 MW  ll ca 
14 200 MW.

Den maximala fluktuationen från en timme till en annan för-
väntas bli nästan dubbelt så stor år 2040, jämfört med år 2015””

>> LÄS MER: Flexibilitet – i en ny  d. (NEPP-rapport). 
Balansregleringen av elsystemet - förmågan a   hantera snabba förändringar i ne  o-
lasten i fram  den. (NEPP-resultatblad).

12. Vindkraftens eff ekt- 
värde fördubblas

Teknikutvecklingen för vindturbiner 
har gå   från a   fokusera på större ge-
neratoreff ekt,  ll a   istället fokusera 
på högre tornhöjd och större rotor-
diameter. Den högre tornhöjden för-
bä  rar vindutbytet e  ersom det blå-
ser mer ju högre upp man kommer, 
medan den större rotordiametern 
i förhållande  ll generatoreff ekt le-
der  ll a   elproduk  onen, vid lägre 
vindhas  gheter för en given gene-
ratoreff ekt, kan förbä  ras avsevärt. 
NEPP-analyser visar a   redan vid en 
utveckling av vindkra  sfl o  an från 
dagens fl o  a (2017)  ll en helt ny fl ot-
ta år 2040 motsvarande dagens bästa 
teknik leder  ll e   väsentligt högre 
antal fullas   mmar för vindkra  spro-
duk  onen. Ökningen uppgår  ll mellan 
50 och 61% baserat på de verkliga 
vindåren 2013-2016. Förutsä  er man 
istället fortsa   kra  ig teknikutveckling 
så blir ökningen av antalet fullas   m-
mar ännu högre, 92-112% då hela da-
gens fl o  a är utby   år 2040 (jämfört 
med läget 2017). Tack vare teknikut-
veckling med stadigt ökande utny  j-
nings  der för moderna vindkra  verk 
kan man därmed förvänta sig a   fl era 
av de utmaningar som förknippas med 
ökande variabilitet på elmarknaden  ll 
följd av vindkra  utbyggnaden kommer 
a   kunna dämpas och hanteras bä  re.

>> LÄS MER:
Vindkra  ens eff ektvärde fördubblas. 
(NEPP-resultatblad).

 Ne  olasten defi nieras som e  erfrågan minus produk  on från vind- och solkra  . Ne  olasten 
motsvarar den e  erfrågan som det resterande kra  systemet ska hantera.
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Scenarioanalyser
Energisystemens utveckling i Sverige, Norden och Nordeuropa 

Två huvudscenarier för våra modellanalyser
I denna etapp av NEPP har vi, i enlighet med styrgruppens u  ryckliga önskemål, valt a   arbeta med (bara) två 
huvudscenarier. Därutöver genomför vi en mycket omfa  ande känslighetsanalys som inkluderar de allra fl esta av 
de parametrar som är centrala för energisystemens utveckling. Såväl huvudscenarierna som känslighetsanalyserna 
analyseras med de olika energimodeller som NEPP har  llgång  ll.

Våra två huvudscenarier är:
•  Climate Policy Mix – med fokus på reduk  on av växthusgasutsläpp
Bygger på EU:s och Sveriges energi- och klimatpoli  ska mål  ll 2020, 2030 och 2050, det vill säga en mix av mål för 
växthusgasutsläpp, förnybart och eff ek  viseringar. E  er 2030 antar vi a   tyngden förskjuts mot målet a   minska 
växthusgasutsläppen. Vid sidan om förnybart och eff ek  viseringar är även bland annat kärnkra   och CCS möjliga 
op  oner.
•  Green Policy Plus – med fokus på ökning av förnybar energi
E   mer entydigt fokus på förnybart inom samtliga delar av energisystemet där utvecklingen går snabbast inom 
el- och  ärrvärmesektorn. Fortsa   ambi  ösa stöd  ll förnybart i kombina  on med snabb teknikutveckling är 
vik  ga drivkra  er.

Känslighetsanalyserna: Huvudscenarierna utgör grunden för känslighetsanalyserna. Dessa är specifi ka för varje 
delprojekt och problemområde. 
I vår analys av fl exibilitetsutmaningen för elsystemet genomförde vi exempelvis följande känslighetsanalys: 
•  Varia  oner i elenergi- och eleff ektbehovets utveckling.
•  Olika stort genomslag i e  erfrågefl exibilitet; ökad/minskat jämfört med referensutvecklingen

o  dvs. a   e  erfrågans möjlighet a   möta fl exibilitetsbehovet utvecklas snabbare eller långsammare än den 
antagna utvecklingen i referensscenariot.

•  Större genomslag i energilager än i referensutvecklingen
•  Produk  onsresurserna i vårt land blir annorlunda, än grundförutsä  ningarna i referensscenariot:

o  En större andel solkra   i utbyggnaden av förnybar kra  produk  on
o  En större andel biobränslekra   i utbyggnaden av förnybar kra  produk  on
o  Kärnkra  en avvecklas snabbare/långsammare

•  Va  enkra  sanalyser, dels vid våtår och torrår, dels vid större fram  da eff ekthöjning
•  Överföringskapaciteten  ll våra grannländer, och möjligheten  ll större/mindre import/export än i referens
    scenarierna
•  Högre/lägre CO -priser

Några resultat för huvudscenarierna – analys med Timesmodellen

Elenergiproduktionen i Sverige i de båda huvud-
scenarierna

Utvecklingen av elproduk  onen i Sverige fram  ll 
2035 styrs i hög grad av Energiöverenskommelsens 
beslut om det utökade elcer  fi katsystemet med 18 
TWh ny förnybar elproduk  on mellan 2020 och 2030. 
Vindkra   kommer a   svara för en övervägande del av 
denna nya förnybara elproduk  on; så även i våra hu-
vudscenarier. Tillsammans med elproduk  onen i de 
sex kärnkra  sreaktorer som drivs vidare e  er 2020 – 
och övrig kra  produk  on, främst va  enkra   och bio-
bränsleeldad kra   – kommer vår elproduk  on fram 
 ll 2035 a   ge e   allt större produk  onsöversko  . 

E  er år 2035 avstannar ökningen i vår svenska elpro-
duk  on i våra huvudscenarier, som en följd av av-
veckling av kärnkra  sreaktorer. Sam  digt visar våra 
modellanalyser på e   successivt högre elpris under 
perioden 2030-2045, vilket då mo  verar a   vi fort-
sä  er a   investera i ny produk  on, främst sol- och 

vindkra  , och därmed också fortsä  er a   producera 
e   årligt elöversko   även (långt) e  er 2035. 

I scenariot ”Green Policy Plus” kommer den svenska 
elproduk  onen a   vara helt förnybar år 2045. I sce-
nariot ”Climate Policy Mix”, där elprisökningen blir 
större som en följd av snabbt s  gande CO -priser, 
görs däremot reinvesteringar i en del av kärnkra  en 
och denna drivs vidare även år 2045 och däre  er. Då 
summan av den svenska vind- och solkra  en är unge-
fär densamma i de båda huvudscenarierna, innebär 
de  a a   ne  oexporten från Sverige är ännu större i 
”Climate Policy Mix”.

Eleff ektbehovet i Sverige i de båda huvud-
scenarierna

Som framgår ovan ger den svenska elproduk  onen 
e   översko   av elenergi under hela den studerade 
perioden, och vi har en ne  oexport av elenergi  ll 
våra grannländer under alla år i båda våra huvudsce-
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narier. Däremot visar båda huvudscenarierna på e   
undersko   av eleff ekt under de närmaste 10-15 åren. 
De  a undersko   kan komma a   uppträda under re-
la  vt många av årets  mmar, och då främst under 
vintern, men även  ll viss del under andra års  der. 
Vid en topplastsitua  on (enligt ”  oårsvinterkriteri-
et”) kommer vi – om vi ser  ll modellberäkningarnas 
resultat – a   få lita  ll import i båda våra huvudsce-
narier på upp  ll 3 GW för modellåren 2020-2025, 

räknat på  mbasis. Orsaken är a   vi stänger de äldre 
kärnkra  verken senast 2020 (och har då endast de 
sex yngre reaktorerna kvar) och nyinvesteringar i ny 
produk  onskapacitet (bl.a. gasturbiner) görs inte – 
enligt modellresultaten – förrän modellåret 2025.

>> LÄS MER:
Två NEPP-scenarier. (NEPP-rapport).

Olika vägar att klara eleff ektförsörjningen på sikt 
har studerats i denna känslighetsanalys. Vägarna 
ger olika fördelar och nackdelar

Med hjälp av den detaljerade elmarknadsmodellen 
(  mupplösning) Apollo har vi inom NEPP studerat ut-
maningarna runt  llgången på eff ekt i elsystemet. I 
scenariot Green Policy Plus ersä  s kärnkra  en suc-
cessivt med variabel förnybar elproduk  on. Då kom-
mer det a   under den mest ansträngda  mmen un-
der en 10-årsvinter bli e   na  onellt eff ektundersko   
på minst 8 GW. I känslighetsanalysen har vi då stud-
erat tre möjliga åtgärder a   möta de  a undersko  : 
gasturbiner, höjd eff ekt i va  enkra  en och förbruk-
ningsfl exibilitet.

Den enda åtgärden ensam, internt i Sverige, som kan 
möta denna eff ektutmaning är investeringar i gastur-
biner. Den är skalbar och kan byggas ut  ll önskad 
nivå. Övriga åtgärder kan bidra, men inte ensamma 
lösa eff ektutmaningen vid högsta förbrukning utan 
a   förlita sig på viss import. De  a då de har en be-
gränsad poten  al, som för e  erfrågefl exibilitet är an-
tagen  ll 7 000 MW och för utbyggnad i va  enkra  en 
 ll maximalt 5 000 MW. Gapet är som nämnts ovan 

över 8 000 MW. Dock måste inte hela gapet täckas 
med inhemsk produk  on e  ersom vi delvis kan förli-
ta oss på import.

Modellberäkningarna av de tre produk  onsalterna  -
ven och de två dri  fallen kan sammanfa  as på föl-
jande sä   för e   modellår e  er år 2040:

•  Gasturbiner kan av egen kra   lösa eff ektproble-
ma  ken vid hög förbrukning. Nackdelen är a   de i 
dagsläget drivs av fossila bränslen. Som visats i mo-
dellkörningarna kommer de dock inte a   behövas 
i någon stor utsträckning utan körs endast mellan 
80 – 90  mmar per år i SE4 respek  ve SE3 i fallet 
med 4 000 MW gasturbiner. För problema  ken 
kring översko   av eff ekt/energi som enligt modell-
körningarna sker i ungefär 800  mmar per år kan 
inte gasturbiner själva bidra  ll en lösning. 

•  Va  enkra  ens kapacitet är ökad med från 
16 301 MW  ll 19 525 MW (3 224 MW) i kombina-
 on med a   överföringskapaciteten är ökad från 

SE2-SE3 och SE3-SE4 med 1 000 MW. I de  mmar 
då e  erfrågan på el är som störst är sä  s elpriset 
av förbrukningsreduk  on (priskänslig last). Sce-
nariot visar a   en eff ekthöjning av va  enkra   i 
kombina  on med a   fl askhalsar i de stora svenska 
älvarna byggs bort ökar möjligheten a   produce-
ra mer va  enkra   de  mmar då behovet är som 
störst. Sam  digt visar va  enkra  en sommar  d 
ökade möjligheter a   regleras ner vid  dpunkter 
då förbrukningen är låg och vindkra   och solkra   
ger mycket produk  on.
•  I e  erfrågefl exibilitetsscenariot fanns  llgång  ll 
2 000 MW avkopplingsbar förbrukning på priser 
från 200  ll 2 000 EUR/MWh. Dessutom fanns 960 
MW fl y  bar förbrukning vilken kunde fl y  as mel-
lan en och fem  mmar. Dessa nivåer var  llräck-
liga för a   klara topplastsitua  onen i Sverige. För 
en kall vintervecka ak  veras båda typer av fl exibi-
litet ganska frekvent. Avkopplingsbar förbrukning 
som är prissa   kommer a   spela en stor roll för 
prissä  ningen vid  mmar med en ansträngd situ-
a  on. Höjda priser vid dessa  dpunkter kommer 
då också a   ge incitament  ll den fl y  bara lasten 
då förtjänsten för de  a ökar. Förbrukningsfl exibili-
tet i översko  ssitua  oner betyder a   man får öka 
förbrukningen, eller främst a   utjämna den genom 
förfl y  ning. Denna typ av förbrukningsfl exibilitet 
är mycket lite u  orskad och har inte studerats i 
de  a arbete.

I anslutning  ll modellberäkningarna diskuteras ock-
så vad som krävs för a   få respek  ve produk  ons-
alterna  v på plats samt olika aspekter på frågan 
om eff ek  örsörjningen ska lösas land för land eller 
gemensamt. 

>> LÄS MER:
Stora eff ek  rågan. (NEPP-rapport).

Några resultat från känslighetsanalyser – analys med Apollomodellen
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13. Det personberoende eleff ektbehovet 
orsakar dygnsvariationerna

Mycket kunskap saknas ännu om hur vårt eleff ektbehov är uppbyggt. Vi 
känner väl  ll det totala eff ektbehovet,  mme för  mme, såväl na  onellt 
(stamnätsnivå) som regionalt/lokalt (regionnäts- och lokalnätsnivå). Men vi 
kan egentligen mycket lite om vad som bygger upp det. Det är olyckligt; inte 
minst nu när e  erfråge- och förbrukarfl exibilitet blir alltmer aktuellt. För a   
fullt ut kunna förstå och utny  ja denna fl exibilitet/respons hos oss kunder, 
måste vi först förstå vårt eff ektbehov mycket mer i detalj. Den tradi  onella 
uppdelningen på användarsektorer räcker inte. Inom NEPP har vi funnit a   
en uppdelning av eleff ektbehovet för hushållen på ”personberoende eff ekt-
behov” och det eff ektbehov som är oberoende av vår ak  va närvaro i hushål-
let. På e   likartat sä   kan man dela upp eff ektbehovet inom övriga användar-
sektorer. Vi har hi   lls dragit följande slutsatser för det totala eff ektbehovet:

• Den apparat- och maskinberoende delen av eff ektbehovet är större än 
den personberoende. Det är också denna del av eff ektbehovet som är 
lä  ast a   ”styra” ner/upp vid behov.

• Det är den personberoende delen av eff ektbehovet som står för – i stort 
se   – hela dygnsvaria  onen av eff ektbehovet. Denna del är svårstyrd, ef-
tersom den kräver förändringar av våra personliga vanor och beteenden.

Båda dessa slutsatser är mycket värdefulla insikter, när vi ska jobba vidare 
med analyserna av förbrukarfl exibilitet och e  erfrågerespons.

14. Det personberoende 
delen av eleff ektbehovet 
ökar i framtiden

I NEPP:s analyser av eleff ektbehovet har vi 
gjort en uppdelning i en personberoende 
och en apparat- och maskinberoende del. 
Idag utgör den personberoende delen som 
mest 45% av eff ektbehovet under de kall-
laste vinterveckorna. Denna andel kommer 
med all sannolikhet a   öka i fram  den, och 
i e   läge e  er 2040 kan den personbero-
ende delen mycket väl vara över 50% av 
det totala eff ektbehovet. E   skäl  ll varför 
uppdelningen på personberoende och ap-
parat-/maskin-beroende delar av elanvänd-
ningen är intressant är a   e  erfrågeanpass-
ning bedöms vara lä  are a   åstadkomma 
för den apparat-/maskinberoende delen av 
elanvändningen och betydligt svårare för 
den personberoende delen.

Idag utgör den personberoende delen som mest 45% 
av eff ektbehovet under de kallaste vinterveckorna””

15.  Fyra hjul som rullar i otakt - en bild av hur 
utvecklingen av elsystemet, elfordonen, staden 
och dess aktörer idag går i olika takt

Bildspråket ”fyra hjul som rullar i otakt” 
är e   sä   a   sammanfa  a de samlade 
intrycken och observa  onerna vi har 
gjort  llsammans med aktörerna inom 
de olika sektorerna samt från den ge-
mensamma workshop med dessa som 
arrangerades i mars i år. De fyra hjulen 
är liktydiga med de fyra områden som 
anges ovan.

Hjul 1. Elfordonsutvecklingen: Den rull-
lar snabbare nu, och exempelvis växer 
kraven på stora eff ektu  ag från elfor-
donsägarna. Dessutom vill man kunna 
ladda när helst man vill, behöver eller 
känner e   behov av a   ladda bilen. 

Hjul 2. Eff ekt- och miljöutmaningen i 
elsystemet: Jämfört med elfordons-
utvecklingen, går eff ekthanteringen 
i elsystemet mycket långsammare. 
Miljöaspekterna är också centrala här, 
med renare närmiljö och lägre klimatpå-
verkan globalt. Frågan om elsystemets 
klimatpåverkan är en fråga som har ly  s 
som särskilt vik  g a   belysa.

Hjul 3: Stadsutveckling och människ-
ors vardag: Även här går utvecklingen 
trögare. Kanske den  ll och med går åt 
e   håll som sä  er käppar i hjul 1? E   
exempel är Göteborgs Stads ambi  on 
om a   minska antalet parkeringsplatser 

för boende, sam  digt som elfordon-
sägare vill kunna ladda sina elfordon när 
de är hemma. 

Hjul 4: Samverkan mellan aktörerna 
i staden: De  a hjul hänger samman 
med hjul 3 och är en förutsä  ning för 
a   få staden a   fungera och utvecklas. 
Aktörer med olika ansvarsområden 
måste samverka i större utsträckning, 
och möjligtvis har man kommit en bit 
på vägen inom de  a. Här är vik  gt a   
skapa pla   ormar och arenor a   mötas 
på och ini  era samverkanssatsningar.

>> LÄS MER: Det personberoende eleff ektbehovet orsakar 
dygnsvaria  onerna. (NEPP-resultatblad).

>> LÄS MER: Den personberoende delen 
av eleff ektbehovet ökar i fram  den. 
(NEPP-resultatblad).

>> LÄS MER: Fyra hjul som rullar i otakt. 
(NEPP-PM).
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16.  Fjärrvärmens framtida roll i den hållbara staden 
– politikerna bör ge besked

Fjärrvärmen är en integrerad del av det fram  da hållbara energisystemet, med 
ambi  onen a   fortsa   bidra  ll de samhälleliga målen om låga utsläpp, minskad 
användning av primärenergi och synergier med andra sektorer, exempelvis energi-
återvinning från avfall, kra  produk  on, industrier och avloppsrening. Fjärrvärmen 
är därigenom inte bara e   vik  gt uppvärmningsalterna  v utan har också en central 
roll a    llvarata olika ”ny  or” från fl era av stadens stora infrastruktursystem. Utan 
 ärrvärmen kan inte dessa ny  or  llvartas. 

I NEPP ställer vi frågan om denna roll är på väg a   förändras, när nya utmaningar 
och förändrade omvärldsförhållanden ställer delvis nya och ökade krav på  ärr-
värmen. Energiöverenskommelsen leder sannolikt också  ll en försämrad konkur-
renskra   för  ärrvärmen, vilket även det föreslagna energiintensitetsmålet gör i sin 
nuvarande u  ormning. Det är därför vik  gt a   poli  kerna, både kommunalt och 
na  onellt, tydligare anger hur man ser på  ärrvärmens roll i staden, både långsik-
 gt och kortsik  gt.

Fjärrvärmen ... har också en central roll att tillvarata olika 
”nyttor från flera av stadens stora infrastruktursystem ””

17. Hållbarhetskriterierna för biobränslen kan ha stor 
påverkan på energisystemen i EU, men risken för 
påverkan i Sverige är störst på längre sikt

I Sverige är biobränsleeldade kra  värme- och värmeverk generellt se   eff ek  va. De  a 
beror på a   vi har avsä  ning för värmen i våra  ärrvärmesystem. I övriga Europa fi nns 
en ökad andel sameldning av biomassa i kolkondenskra  verk och man diskuterar även 
kondensbaserade biobränsleeldade kra  verk. I förslaget för förnybarhetsdirek  v för 
2020-2030 ly  s frågan om eff ek  vitet i processerna – generellt önskar man sträva mot 
så eff ek  va processer som möjligt.

Därför är det mycket troligt a   direk  vet, när det fastställs, kommer a   innehålla krav 
på fasta biobränslen – trots a   de slutliga förhandlade texterna ännu inte existerar. 
Det fi nns ingen indika  on på a   man helt skulle vilja stryka denna bränslekategori 
från direk  vet. Krav på energi baserat på förbränning av fasta biobränslen innebär 
så småningom tvingande krav för vissa anläggningar och användningsområden vilket 
självklart kommer bli styrande. Dock pekar det mesta åt a   kraven på kort sikt inte 
kommer a   exkludera bränslen som vi idag fi nner på den svenska marknaden, dvs. vi 
kan i stort fortsä  a på redan invant mönster. 

I e   längre perspek  v är det oklart hur marknaden för fasta biobränslen kommer a   
utvecklas i och med ökad e  erfrågan i övriga Europa. E   sannolikt resultat av imple-
menteringen av det nya förnybarhetsdirek  vet är förstås a   e  erfrågan på biobräns-
le som uppfyller EU:s nya krav kommer a   öka. Redan idag importeras substan  el-
la mängder pellets  ll Europa från olika delar av världen och denna import kommer 
troligtvis a   behöva öka för a   täcka behoven. Sverige har stor biobränslepoten  al 
och frågan är om större andelar bioenergi från svenska skogar och marker kommer 
a   börja e  erfrågas av EU-aktörer och därmed påverka  llgång och prisbilder på 
hemmamarknaden. 

>> LÄS MER: 
EU:s förslag  ll förnybarhetsdirek  v 2020-2030  – påverkan på svensk biobränsle-
marknad. (NEPP-resultatblad).
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18. Energiåtervinning i Sverige – en avfalls-
behandlingstjänst för flera länder

Den svenska tekniken för energiåter-
vinning från avfall har en hög inter-
na  onell konkurrenskra  . Det beror 
mycket på a   de fl esta svenska an-
läggningar kan utvinna både el och 
värme. De svenska  ärrvärmesyste-
men gör även a   lågvärdig energi kan 
tas  ll vara. I Sverige fi nns det idag en 
överkapacitet av avfallsförbränning 
u  från den svenska avfallsmängden. 

Just nu fi nns det 34 anläggningar i 
dri   som förbränner hushållsavfall 
och liknande avfall, och en är under 
byggna  on. Ungefär en  ärdedel av 
avfallet som går  ll energiåtervinning 
är importerat. Anledningen  ll varför 
olika länder exporterar  ll Sverige 
varierar. Vissa länder har dåliga för-

utsä  ningar a   själva energiåtervin-
na och det kan också vara billigare a   
exportera  ll Sverige än a   energi-
återvinna i det egna landet. Det im-
porterade avfallet kan vara restavfall 
från olika former av förbehandling 
och då kan kvalitén på avfallet t.o.m. 
vara bä  re än svenskt hushållsavfall.

>> LÄS MER:
Fram  den för energiåtervinning från 
avfall. (NEPP-resultatblad). 
Energiåtervinning från avfall i två 
 dsperspek  v. (NEPP-resultatblad). 

Energy from waste in Sweden – state 
of the art and possibili  es in the 
future. (NEPP-rapport).

Plast (vissa fraktioner) – en internationell 
Svarte Petter, som ingen vill ha””

19. En avfallsförbränningsskatt är svår att 
överföra på avfallslämnarna och ger därmed 
ingen styrning

Den statliga utredningen har, i linje 
med de direk  v som givits, föreslagit 
en avfallsförbränningsska   på 100 
kr/ton för allt avfall som förbränns. 
Analyser visar dock a   en sådan ska   
inte kommer a   få den eff ekt som 
önskas e  ersom ska  ekostnaderna 
inte kommer a   kunna överföras på 
avfallslämnarna. Skälet  ll de  a är 
a   den svenska marknaden är del av 
en interna  onell marknad, där priset 
sä  s. Därmed kan en enskild svensk 
aktör inte sä  a priset. Överför man 
ska  en på avfallslämnarna och där-
med sä  er en högre mo  agningsav-
gi   så går avfallet sannolikt någon 
annanstans. 

Det är sannolikt inte heller möjligt 
a   överföra kostnaden på värme-

kunderna, e  ersom det även på 
värmemarknaden råder konkurrens 
och e   högre  ärrvärmepris riskerar 
leda  ll a   kunderna byter  ll andra 
uppvärmningsalterna  v. 

Därmed skulle en ska   främst leda 
 ll försämrad ekonomi för de före-

tag som bedriver avfallsförbränning. 
På lång sikt, e  er 2030, medför 
ska  en a   avfallsförbränningskapa-
citeten minskar så a   ingen import 
”behövs”. Då kan merkostnaden tas 
ut och ska  en kan då leda  ll viss 
styrning.

>> LÄS MER:
Ska   på energiåtervinning från 
avfall. (NEPP-resultatblad).

20. Plast (vissa fraktioner) – en 
internationell Svarte Petter, 
som ingen vill ha
Användningen av plast och mängden plast som 
sä  s på marknaden ökar stadigt, liksom mäng-
den plastavfall. Flera frak  oner plastavfall får 
inte återvinnas på grund av innehåll av vissa 
kemikalier. Andra frak  oner e  erfrågas inte 
som sekundär råvara på grund av högt ställda 
krav på kvalitet och spårbarhet. Plastavfall går 
därför  ll stor del i restavfallet  ll energiåter-
vinning eller som bränsle  ll cemen  ndustrin.

Förbränning av plast skall minimeras, för a   
begränsa utsläpp av koldioxid. E  erfrågan 
på fossilfri   producerad  ärrvärme ökar och 
energiföretagen har en utmaning med fossil-
andelen i bränslet, som idag nästan enbart 
kommer från plast. Plastavfall blir därmed 
”Svarte Pe  er” som ingen vill ha. 

>> LÄS MER: 10 utmaningar för energiåtervin-
ning från avfall. (NEPP-resultatblad).
Energiåtervinning från avfall i två  dsperspek-
 v. (NEPP-resultatblad).
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Övergången  ll en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte 
uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhälls-
strukturen: från beteende och normer  ll resursu  ag, ekono-
miska mätetal och juridik. Det framgår av forskningen. Sta  s-
 ken visar där  ll a   resursu  agen ökar och a   vi genererar 

ökande mängder avfall. 

Men det fi nns avfall som inte förebyggs och som inte kan eller 
får cirkuleras. Därmed kvarstår energiåtervinning för rejekt- 
fl öden som ska ut ur det cirkulära kretsloppet. 

>> LÄS MER:
Fram  den för energi-
återvinning från avfall. 
(NEPP-resultatblad). 
Energiåtervinning från 
avfall i två  dsperspek  v. 
(NEPP-resultatblad).

EUs skärpta mål och minskad deponering 
innebär en enorm omställning””

21.  Max 10 % deponering inom EU år 2035
– enorma utmaningar och allt större behov av energiåtervinning? 

Under våren 2018 godkändes föränd-
ringar i EUs avfallsdirek  vet och paketet 
för en cirkulär ekonomi. De nya försla-
gen innebär bland annat: 10 % depone-
ring senast år 2035; 50 % materialåter-
vinning av hushållsavfall år 2020 och 
däre  er ökning av målet med 5 % vart 
femte år; införandet av må   om verklig 
återvunnet material istället för idag in-
samlat  ll återvinning; obligatorisk sepa-
rat insamling av matavfall år 2023, samt 
tex  lavfall år 2025. 

EUs skärpta mål och minskad deponering 
innebär en enorm omställning, där vissa 
länder skall gå från nära 100 % depone-
ring av hushållsavfall  ll 10 % år 2035. 
Storbritannien har redan meddelat a   de 
kommer a   överlämna förslagen  ll brit-
 sk lag när de lämnar EU. Det är för a   

cirkulär ekonomipaket väntas bli godkänt 
före Brexit.

Under en pågående omställning är vår 
bedömning a   det kommer a   fi nnas 

avfall som inte förebyggs eller cirkule-
ras, eller sorteras  ll annan behandling. 
Därmed kvarstår energiåtervinning för 
de frak  oner som inte tas om hand på 
annat sä  . 

>> LÄS MER: 
Fram  den för energiåtervinning från 
avfall. (NEPP-resultatblad). 
Energy from waste in Sweden – state of 
the art and possibili  es in the future. 
(NEPP-rapport).

22.  Energiåtervinning av rejekt har en naturlig plats
 i en cirkulär ekonomi
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Den hållbara utvecklingen

Hållbar utveckling är en ”riktning” som vi strävar e  er, inte en sta  sk punkt som vi ska nå. Det ligger i begreppets 
natur a   vi ständigt behöver utvärdera och utveckla vad vi menar, e  ersom samhället ständigt förändras och ut-
vecklas. Hållbar utveckling är därmed e   av de sammansa  a mål som hela  den omdefi nieras och förändras och 
där det inte fi nns en slutgil  g lösning. Därmed behöver vi ständigt diskutera och analysera vad vi menar och hur vi 
ska agera för a   röra oss i önskad riktning.

I NEPP studerar vi hållbar utveckling i fl era delprojekt och u  från olika perspek  v. Miljö- och klimatperspek  vet har 
länge varit i fokus i NEPP:s olika etapper, och det är därför följdrik  gt a   vi nu även dokumenterar den miljövärde-
ringsmetod vi använder. När det gäller social hållbarhet har vi  digare ensidigt fokuserat på försörjningstrygghet 
och leveranssäkerhet, men nu vidgar vi den analysen i takt med a   social hållbarhet nu får allt större utrymme 
i hållbarhetssammanhang, både na  onellt och interna  onellt. Där  ll inkluderar vi nu även ”cirkulär ekonomi” i 
hållbarhetsanalyserna, vilket än mer bidrar  ll a   helhetstänkande och långsik  ghet blir centrala utgångspunkter.

Helhetstänkande nödvändigt: För a   nå mer cir-
kulära fl öden krävs förändringar i samhället som 
kommer a   ha konsekvenser för många aktörer, 
och som kan drivas på av styrmedel, e  erfrågan 
på sekundära material och produkter och enga-
gemang. Hi   lls har åtgärder som deponiförbud 
och återvinningsmål pushat utvecklingen i våra 
avfallssystem uppåt i avfallstrappan, från depone-
ring av avfall mot energi- och materialåtervinning. 
Bra! Men för a   få y  erligare drivkra   i utveck-
ling och för a   kunna klä  ra vidare i avfallstrap-
pan mot cirkulära fl öden så behöver vi styrmedel 
som inte bara fokuserar på vårt avfall utan även 
hur våra produkter  llverkas och hur vi samhället 
använder våra produkter. De  a kan ske genom 
a   kräva viss andel återvunnet material i produk-
ter, sä  a mål för produkters livslängd, förbjuda 
material som försvårar återvinning och förändra 
våra konsum  onsvanor genom a   styra mot mer 
tjänstekonsum  on och mindre varukonsum  on - 
en utmaning för samhället och för designers, pro-
duktutvecklare och återvinnare. 

Projekt Polcirkeln visade a   EUs paket för en 
cirkulär ekonomi innehåller mer ambi  ösa tan-
kar, men de måste konkre  seras och förstärkas. 
En ökad samverkan och helhetssyn behövs såväl 
mellan som inom olika organisa  oner och före-
tag, både na  onellt och interna  onellt och även 
mellan myndigheter och poli  ska områden. Den 
globala arenan som många företag verkar på är en 
utmaning och policies bör ly  as på en  llräckligt 
hög nivå för a   få önskvärd eff ekt.

För a   främja nytänkande och lösningar med e   
helhetsperspek  v är rekommenda  oner  ll policy- 
makare a   t. ex. a   konkre  sera åtgärder och 
mål även för de övre delarna av avfallstrappan.

Cirkulär ekonomi: mycket på gång men kräver
samverkan och nya tankesätt
Vikten av a   sträva mot e   helhetstänkande för a   nå 
mer cirkulära fl öden, har betonas för a   nå en mer cir-
kulär ekonomi. Istället för a   dela in ak  viteter, hinder 

och möjligheter mellan produk  on och konsum  on, 
avfall och material, bör e   helhetsperspek  v införas i 
analys av utmaningar och framtagande av lösningar. 

Samverkan – lä   a   säga, svårt a   göra: 
Samverkan tar  d - för a   bygga förtroende, 
skapa e   gemensamt språk och möjliggöra 
kunskapsöverföring. För samverkan behövs 
också en arena där aktörer kan mötas neutralt. 

Företagen måste kommunicera sina behov: 
Många företag har o  llräcklig kunskap om poli-
cies och regelverk för andra aktörer i värdeked-
jan, och riskerar a   försvåra för dem. Kunska-
pen är också o  llräcklig om kommande policies 
och regelverk, vilket gör det svårt a   förbereda 
sig. Rekommenda  onen  ll företag är därför 
bland annat a   skapa ru  ner och utny  ja  nät-
verk för a   säkerställa  llräcklig kännedom om 
de policies och regelverk som är relevanta för 
organisa  onen och andra aktörer i värdeked-
jan, iden  fi era egna behov för a   nå mer cirku-
lära fl öden och kommunicera dessa, samt söka 
liknande informa  on om behov hos partners i 
värdekedjan. 
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Miljöbedömning av energi – kriterier för 
metodval
Miljöbelastningen för energibärare som el, bränslen och 
värme behöver kvan  fi eras både i energi- och miljö-
systemanalys. En sådan miljöbedömning kräver beslut 
i många metodfrågor: val av systemgränser, system-
perspek  v, modeller, beräkningsregler, datakällor m.m. 
Metodiken för miljöbedömning har under lång  d disku-
terats i många delar av forskarvärlden där miljöbedöm-
ning av energi behövs. I vissa delar har metodiken klar-
nat och en tydlig praxis har utvecklats. I andra delar är 
metodvalen for  arande upp  ll den enskilda forskaren 
eller forskargruppen. Även terminologin skiljer sig mel-
lan olika sammanhang; samma sak kan alltså beskrivas 
med olika ord, vilket försvårar kommunika  onen och 
ökar risken för missförstånd. 

Det grundläggande kriteriet för våra metodval är a   
miljöbedömningar ska bidra  ll a   människans nega-
 va miljöpåverkan minskar totalt eller åtminstone per 

enhet producerad ny  a. Ju mer metoden kan förväntas 
bidra  ll de  a, desto bä  re är den. För a   våra miljöbe-
dömningar ska göra ny  a måste en rad villkor vara upp-
fyllda (Ekvall m.fl . 2004; fi gur 1). En bra metod måste 
gå a    llämpa och ska helst vara lä  använd. Resultaten 
behöver vara någorlunda sanningsenliga och begripliga 
och bidra  ll beslut som är bra för miljön. Olika metod-
val uppfyller dessa kriterier i olika grad. 

Det är alltså en fördel om metoden är enkel och billig 
a    llämpa, och om de resultat den ger är har en bred 
gil  ghet.

>> LÄS MER:
Miljöbedömning av energi - kriterier för metodval. E   
utdrag. (NEPP-resultatblad). 
Rapporten blir klar hösten 2018.

Lä använd

Sanningsenlig

Begriplig

Inspirerande

Beslut

Robust

Resultat

Informa

Kunskap

Incitament Missbruk

Figur 1: Kriterier för bra metoder för miljöbedömning och deras 
bidrag  ll beslut som är bra för miljön
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24. Sverige har höga ambitioner kring de globala 
hållbarhetsmålen

23. Social hållbarhet breddar 
synen på energisystemets 
utveckling

I september 2015 antog världens stats- 
och regeringschefer Agenda 2030 för 
hållbar utveckling i vilken 17 hållbar-
hetsmål fi nns defi nierade. Det är e   
historiskt arbete som nu pågår och inne-
bär a   medlemsländerna åtagit sig a   
arbeta för en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar värld. Den svenska 
regeringen har högt ställda mål vad gäl-
ler genomförandet av Agenda 2030.

För många länder är åtskilliga av håll-
barhetsmålen redan uppnådda eller nås 
med säkerhet.  Vid  design av ny policy 
försöker man då  op  mera påverkan på 
de 17 hållbarhetsmålen och ha  fokus på 
de mål som ej ännu uppnå  s. Mindre 
utvecklade länder har en större utma-
ning, e  ersom många mål och delmål 
inte är uppnådda. 

Mål 7 avser Hållbar energi för alla, och 
under målet infaller Energimyndig-
hetens förslag  ll strategi för a   ökad 
andel solenergi i det svenska energisys-
temet. En översiktlig analys  av strategin 
visar främst på synergier med hållbar-
hetsmålen. Analysen bekrä  ar också 
a   en mix av policies, såsom föreslås i 
strategin, som både tar hänsyn  ll direk-
ta och indirekta eff ekter av ökad andel 
solel, och sannolikt kommer a   vara 
eff ek  v. 

>> LÄS MER:
Discussion Paper: Interac  ons between 
Sustainable Development Goals – Focus 
on Goal 7: Aff ordable Clean Energy. 
(NEPP-rapport).

Social hållbarhet inom energiområdet 
tar sin utgångspunkt i hur den infra-
struktur som säkerställer a   människor, 
verksamheter och off entlig service har 
 llgång på el, värme, kyla i staden for-

mar utvecklingen. Men även hur denna 
infrastruktur bidrar  ll a   minska kly  or, 
öka jämlik  llgänglighet och deltagande 
i samhället i stort, samt även a   skapa 
trivsel, framförsikt och möjligheter a   
växa och s  mulera och bidra  ll andra 
posi  va utvecklingsprocesser.

De  a angreppssä   för analys av social 
hållbarhet är mer modernt än det mer 
tradi  onella sä  et a   begränsa analysen 
av social hållbarhet  ll försörjningstrygg-
hets- och leveranssäkerhetsfrågor.

Dagens utgångspunkt är istället a   olika 
aktörer – kopplade  ll a   säkerställa en-
ergitjänster i staden – har olika roller och 
bidrar på olika vis  ll hur den sociala håll-
barheten påverkas. Många gånger kan 
aktörer ha olika grad av rådighet kring 
frågeställningar inom social hållbarhet, 
samt även olika grad av ansvar och på-
verkan. Aktörer inkluderar bland annat 
poli  ker, beslutsfa  are i kommunala och 
privata bolag, bostads- och lokaluthyra-
re, bostadsföreningar samt tjänstemän 
på energiföretag och andra leverantörer.

I NEPP sker analyserna kring social 
hållbarhet främst inom ramen för de 
regionala studier om värmeförsörjning-
en, som vi genomför i samverkan med 
forskningsprojektet Värmemarknad Sve-
rige. 

>> LÄS MER:
Introduk  on  ll hur energiinfrastruktur 
i en stad påverkar och bidrar  ll hållbar 
utveckling. (NEPP-rapport klar hösten 
2018).

Dagens utgångspunkt är istället att olika aktörer ... har olika roller 
och bidrar på olika vis till hur den sociala hållbarheten påverkas.””
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25. Vårt nya svenska energi- 
intensitetsmål på 50 % till 
2030 kan nås med nuvaran-
de styrmedel för energi-
eff ektivisering

Den 10 juni 2016 slöts en ramöverens-
kommelse om energipoli  ken. Den 28 
november 2016 presenterade man även 
e   förslag  ll mål för energieff ek  vi-
sering för Sverige  ll 2030, som lyder: 
Sverige ska år 2030 ha 50 procent eff ek-
 vare energianvändning jämfört med 

2005. Målet u  rycks i termer av  llförd 
energi i rela  on  ll BNP. Eff ek  viserings-
målet är därmed e   energiintensitets-
mål och har fokus på a   minska insatsen 
energi i vår ekonomi, räknat som energi 
per BNP-krona. 

Enligt NEPP:s konsekvensanalyser kom-
mer intensitetsmålet a   kunna nås, 
nästan helt utan a   några (nämnvärda) 
extra styrmedel eller åtgärder behöver 
sä  as in - utöver de existerande styr-
medlen. Energimyndighetens analyser 
visar på samma slutsats. De scenarier 
som myndigheten analyserat hamnar alla 
på en intensitetsnivå i intervallet 49-52% 
år 2030. 

NEPP:s analyser visar också a   e   ener-
gi- intensitetsmål ger större möjligheter 
 ll måluppfyllelse än e   mer tradi  onellt 

energiminskningsmål, e  ersom man (för 
a   nå målet) både kan utny  ja åtgärder 
som s  mulerar ekonomin och åtgärder 
som minskar energianvändningen. Däri-
genom ger intensitetsmålet också större 
”frihetsgrader” för energisystemets ut-
veckling.

>> LÄS MER:
Konsekvenserna av energiintensitets-
målet - en översiktlig konsekvensanalys 
av Sveriges 50%-mål  ll 2030.
(NEPP-rapport).

26.  Energiintensitetsmålet 
- ett politiskt mål som kan 
leda rätt, eller helt fel

E   energiintensitetsmål ger större 
möjligheter  ll måluppfyllelse än e   
mer tradi  onellt energiminskningsmål. 
Men som målet idag är formulerat (dvs. 
såsom vi uppfa  ar a   det är formule-
rat) fi nns dock en uppenbar risk a   det 
styr fel, och inte leder  ll en eff ek  vare 
energianvändning. I NEPP:s  konsekven-
sanalys har vi särskilt uppmärksammat 
e   antal åtgärder, som vanligtvis inte 
anses vara åtgärder som ökar energi- 
och resurseff ek  viteten, men som ges 
en extra drivkra   genom den defi ni  on 
av energiintensitetsmålet som nu före-
ligger. E  ersom dessa åtgärder inte på-
verkar energi- och resurseff ek  viteten i 
den riktning man (poli  skt) önskar, kan 
man mycket väl argumentera för a   
dessa åtgärder – och andra liknande – 
beaktas, och eventuellt undantas, i den 
slutliga defi ni  onen av intensitetsmå-
let. Fyra exempel på åtgärder som gyn-
nas av intensitetsmålet, men som inte 
leder  ll eff ek  vare energianvändning, 
är. 
• Stängning av y  erligare kärnkra  -

verk, och ersä  a dem med ökad 
import eller vind- och solkra  . För 
den importerade kra  en exkluderas 
nämligen förlusterna i elproduk  o-
nen, medan förlusterna inkluderas 
om verken är placerade i Sverige.

• Även övrig reglerbar termisk kra   
som är placerad i Sverige bör stängas 
och ingen ny bör byggas. Istället bör 
vi förlita oss på import av reglerbar 
kra  . 

• Val av värmepumpar för uppvärm-
ning, istället för  ärrvärme eller 
ved-/pelletseldning etc.

• E   intensitetsmål gynnar också en 
strukturförändring i industrin, där 
energiintensiv industri ersä  s med 
mindre energiintensiv industri och 
verksamhet, exempelvis  llverk-
ningsindustri eller verksamheter 
inom servicesektorn.

>> LÄS MER:  
Konsekvenserna av energiintensitets-
målet - en översiktlig konsekvens- 
analys av Sveriges 50%-mål  ll 2030. 
(NEPP-rapport).

Varför blir då investeringarna i framtidens 
elproduktion så stora? ””

27. Omställningen av det 
europeiska elsystemet 
kräver stora årliga in-
vesteringar ända fram 
till 2050, i nivå med, eller 
högre än, de historiska 
rekordåren

Flertalet av scenarierna från förra etapp- 
en av NEPP visar a   elsystemet i Euro-
pa når årliga investeringar i elsystemet 
under de närmaste 10-20 åren, som är 
i nivå med de historiskt årshögsta, och 
a   investeringarna e  er 2035 blir ännu 
större. Varför blir då investeringarna 
i fram  dens elproduk  on så stora? 
Behovet a   möta ökad ele  erfrågan är 
må  ligt och är bara en liten orsak. Den 
dominerande förklaringen är istället en 
stor omsvängning i vilken typ av elpro-
duk  on som byggs. 

Det sker en stor omsvängning från ter-
misk elproduk  on, t.ex. kol- och gas-
kra  verk samt kärnkra  verk,  ll vind- 
och solkra  . De senare karaktäriseras 
av jämförelsevis låga utny  jnings  der. 
Det innebär a   det måste byggas större 
kapacitet (eff ekt) för a   producera mot-
svarande mängd elenergi. Miljöskäl gör 
också a   den genomsni  liga elproduk-
 onskostnaden blir högre än  digare. 

Ny produk  on karaktäriseras också av 
a   de rörliga elproduk  onskostnader-
na är mycket låga, medan investerings-
kostnaderna istället är höga. 

>> LÄS MER: 
15 slutsatser om Elsystemets utveck-
ling i Sverige, Norden och Europa.
(NEPP-rapport, maj 2015).
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28. Stor variation i avkastningskrav på investe-
ringar för olika typer av kraftaktörer

Den vanligast förekommande (reala) kalkylräntan i studier av investeringar i kra  -
produk  on är idag 6 procent. I en omfa  ande studie över investeringar i förnybar 
kra  produk  on i Europa beräknades e   avkastningskrav på 6,7 procent för Sverige 
u  från den modell som togs fram i studien. Aktörerna som investerar i kra  produk-
 on har förändrats från a    digare framförallt bestå av de stora kra  bolagen  ll a   

idag bestå av en blandning av aktörer. 

Kra  bolagen kan antas ha e   avkastningskrav på mellan 6  ll 8 procent. Det kan 
dock skilja mellan olika kra  slag och mellan ny- och reinvesteringar, där de senare 
typiskt har lägre avkastningskrav. 

Ins  tu  onella investerare gör främst investeringar i branscher där risken anses vara 
låg, varför även avkastningskraven kan vara rela  vt låga. 

Oberoende producenter fi nns främst inom vindkra  branschen. Dessa kommunice-
rar rela  vt höga avkastningskrav på investeringar  ll sina investerare, på mellan 7  ll 
10 procent. 

Kommunala bolag har generellt se   lägre avkastningskrav än privata bolag. 

Industriföretag: Det fi nns en stor spridning mellan olika industriföretag, med olika 
avkastningskrav på åtminstone mellan 4 och 8 procent. Det förekommer även andra 
investerare i kra  produk  on såsom jordbruk, enskilda fi rmor, ekonomiska förening-
ar och ideella organisa  oner. Avkastningskraven för dessa varierar stort.

>> LÄS MER:  Investerares avkastningskrav. (NEPP-resultatblad).

Aktörerna som investerar i kraftproduktion har föränd-
rats tIll att idag bestå av en blandning av aktörer. ”

29. Tre fjärdedelar av all reglerbar kraftproduktion 
i Sverige är snart 35 år eller äldre

Sedan avregleringen av elmarknaden i 
mi  en av 1990-talet har vi ha   e    ll-
sko   på ny reglerbar kra  produk  on 
på mindre än 100 MW per år. Sam  digt 
har vi under de senaste  o åren byggt 
nästan 600 MW väderberoende och 
icke reglerbar kra  produk  on per år 
bara, en kra  produk  on som endast 
bidrar med drygt 10 procent  ll kapaci-
teten vid den mest ansträngda  mmen 
under en  oårsvinter. Å andra sidan har 
ökningen av toppeff ektbehovet i an-
vändarledet varit högst 100 MW per år 

under de senaste 30 åren. Utmaningen 
ligger istället i a   vi redan inom några 
år skall avveckla y  erligare reglerbar 
kapacitet – genom stängningen av yt-
terligare kärnkra   – sam  digt som våra 
återstående reglerbara kra  verk blir 
allt äldre. 

>> LÄS MER: 
Är åldern e   problem? - 80 procent av 
all reglerbar kra  produk  on i Sverige 
är snart 35 år eller äldre.
 (NEPP-resultatblad).

30. Lokalt perspektiv 
på värmeförsörjning: 
en fallstudie planeras

När vi talar om energiförsörjning ur e   
na  onellt perspek  v hamnar elen o  a 
i fokus. På den lokala/regionala nivå 
fi nns många andra frågeställningar som 
behöver hanteras, såsom konkurrenssi-
tua  on,  val av och  llgång  ll bränslen, 
samverkan mellan olika infrastrukturer, 
kundbehov och kundförväntningar. 

Till hösten planeras en fallstudie om 
värmeförsörjning ur lokalt/regionalt 
perspek  v, i samarbete mellan NEPP 
och Värmemarknad Sverige. Fall-
studien ska inte begränsas  ll något 
geografi skt område, utan ta sin ut-
gångspunkt i de förutsä  ningar och 
frågeställningar som hanteras av de 
lokala aktörerna på den lokala värme-
marknaden. Fallstudien kommer a   
pågå under hösten 2018 och hela 2019. 

Vid en inledande workshop våren 2018 
diskuterades vilka frågeställningar som 
är mest kri  ska ur e   lokalt/regionalt 
perspek  v. Följande områden valdes 
ut som mest relevanta a   fokusera på 
inom fallstudien:     
• Aktörsperspek  vet – med fokus på 

värmeförsörjningen ur (slut)kund-
perspek  vet. 

• Ansvar och ledarskap för den fram-
 da värmeförsörjningen i staden, på 

kort och lång sikt.
• Hållbarhet och energisystemet

En slutsats från workshopen är a   det 
fi nns e   genuint intresse för a   hante-
ra de komplexa frågorna om värmeför-
sörjning på lokal nivå. Dessutom tror 
många a   samarbete och samverkan 
kommer a   vara nödvändigt. 
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