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FÖRORD
Stockholm kommer under det kommande decenniet att lida av elbrist. Eftersom huvudstadsregionen är Sveriges tillväxtmotor – omkring 40 procent av landets alla nya jobb
i privat sektor har skapats i Stockholm under den senaste tioårsperioden – innebär
elbristen i huvudstadsregionen ett direkt hot mot Sveriges utvecklingsförmåga. En sådan
allvarlig hämsko som elbristen utgör har Sverige inte råd med i kölvattnet av covid-19krisen. Pandemin har krossat alldeles för många företag och omintetgjort tusentals jobb.
En stark och hållbar omstart av Sverige och Stockholm efter krisen förutsätter god och
säker tillgång på el.
I den här rapporten visar Stockholms Handelskammare att elbristen kommer att
kosta Stockholmsregionen enorma summor i utebliven produktion och jobb. Bostäder
kommer inte kunna byggas, vilket kommer förvärra bostadsbristen och grusa unga
människors drömmar om en egen bostad och väg in på arbetsmarknaden.
Elbristen riskerar dessutom att hindra den gröna omställningen som tvärtom borde
accelerera för att vi ska kunna möta klimatutmaningen. Det handlar framför allt om
att elbristen kommer försvåra elektrifieringen av transportsektorn. Vi riskerar att få en
sämre utbyggnad av laddstolpar för personbilar, bussar och lastbilar, en långsammare
expansion av tunnelbanan och färre elvägar för tung godstrafik. Det handlar även om
industrins omställning, där elektrifiering är den rätta vägen framåt. Allt detta och mer
riskerar nu att skjutas framåt i tiden. Det är tid vi inte har.
Stockholms Handelskammare strävar efter att den svenska huvudstadsregionen ska bli
Europas bästa. Om elbristen inte åtgärdas snabbt kommer vi tyvärr varken lyckas flytta
fram våra positioner i den sylvassa globala konkurrensen eller ställa om till ett hållbart
samhälle.
Problemet har inte varit okänt fram till nu. En utbyggnad av stamnätet in till
Stockholm pågår, vissa kortsiktiga åtgärder har införts och debatten om elbrist har
periodvis varit relativt livlig under de senaste åren. Dessvärre har inget av det räckt till
för att motverka den situation vi nu befinner oss i. Vi hoppas att den här rapporten ska
fungera som ett bidrag till en bred politisk debatt som vi behöver –
nämligen den om hur vi på sikt kan garantera en stabil tillgång på
el och effekt som matchar vårt samhälles behov. En debatt som
måste resultera i målmedveten handling från ansvariga politiska beslutsfattare för att åtminstone mildra konsekvenserna av
den elbrist vi nu står inför, och för att lägga grunden till framtidens elsystem. Det är att säkra en stark och hållbar omstart för
Sverige efter covid-19-krisen – och framtidssäkra Stockholm.
Stockholm, oktober 2020
ANDREAS HATZIGEORGIOU
vd, Stockholms Handelskammare
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Sammanfattning
Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att
lida av en betydande elbrist1. Det kommer att orsaka
mycket stora regionala – och i förlängningen nationella – kostnader i form av förlorade arbetstillfällen,
bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en
bromsad grön omställning. I denna rapport analyserar vi när i tid delar av Stockholm kan träda in i en
bristsituation, hur länge vi kan förvänta oss att den
består och vilka ekonomiska konsekvenser den bedöms
medföra. Vi har också tagit fram ett antal exempel på
hur elbristen redan nu yttrar sig i praktiken för företag
i regionen. Avslutningsvis argumenterar vi för ett antal
lösningar som kan bidra till att mildra effekterna av
den uppkomna situationen.
Till grund för analysen ligger ett framtidsscenario
som den tekniska konsultfirman WSP utarbetat på
uppdrag av Stockholms Handelskammare. Det visar
att de ekonomiska konsekvenserna av elbristen riskerar
att bli mycket allvarliga. Baserat på scenariot gör vi
följande bedömningar, där intervallen återspeglar den
osäkerhet som råder kring när de planerade utbyggnaderna av stamnätet kan stå klara:
• En negativ effekt på sysselsättningen motsvarande
minst 200 000, sannolikt drygt 400 000, årsarbeten
i Stockholm fram till år 2031. Under det enskilda år
1 ”Elbrist” är ett något förenklat uttryck för att vår regions effektbehov
inte fullt ut kan tillgodoses. I Stockholms fall handlar det i huvudsak om
låg ”egen” elproduktion och att stamnätet in till staden inte har tillräcklig
överföringskapacitet. För en förklaring av effektbegreppet, se faktaruta på
s. 9.
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•

•
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då gapet mellan efterfrågad och tillgänglig effekt är
som störst – vilket i vårt mest sannolika scenario är
år 2027 – bedöms antalet sysselsatta vara 117 000
eller 8 procent färre, jämfört med en utvecklingsbana som inte hämmas av elbrist.
Sammantaget bedöms minst 27 000, sannolikt
närmare 50 000, nya bostäder inte kunna realiseras
i regionen fram till år 2031. Det motsvarar hela två
till tre årsproduktioner av bostäder. Som en indirekt
effekt försvinner under några år omkring vart fjärde
byggjobb i regionen.
Ett produktionsbortfall på sammantaget minst 200,
sannolikt närmare 500, miljarder kronor i Stockholm
fram till år 2031. Under det enskilda år när elbristen
är som värst – i vårt mest sannolika scenario år 2027
– reducerar elbristen bruttoregionalprodukten med
130 miljarder eller 8 procent. Det motsvarar närmare
50 000 kr per regioninvånare och år.
Utbyggnaden av viktig transportinfrastruktur, däribland Stockholms tunnelbana, riskerar att försenas.
Särskilt tidplanen för blå linjens förlängning mot
Barkarby, med beräknad trafiköppning år 2026,
bedöms vara i farozonen.
Elbristens negativa genomslag på den regionala
ekonomin kan i mycket hög utsträckning härledas
till regionkärnan, det vill säga Stockholms stad.
Omkring 80 procent av den samlade effekten i länet
på sysselsättning och produktion samt 60–80 procent av effekten på bostadsbyggande uppstår där.

Utöver ekonomiska konsekvenser kan vi visa att bristsituationen i elnätet skapar en beteendeeffekt bland
företagare som är svår att kvantifiera, men som likväl
utgår från osäkerhet kring tillgång till el och en svag
ställning för kunderna på en monopolmarknad med
begränsat utbud.
Kombinationen av bristfällig tillgång och icke-existerande valmöjligheter skapar en giftig dynamik där kunden befinner sig i underläge och lätt uppfattar sig vara
beroende av nätägarens goda vilja för att få tillgång till
elnätet. Resultatet blir att företag upplever att de har
mycket att förlora på att påtala problemet offentligt och
därför avstår från att göra det.
Den egentliga lösningen på elbristen i Stockholm
– att stamnätet in till staden kraftigt byggs ut – ligger runt ett decennium bort. Det är svårt att finna

lösningar som kan ge verklig lindring under perioden
fram till dess. Lagstiftningsprocesser som syftar till att
öka flexibiliteten i nätet och förhindra liknade situationer framgent pågår. Vi föreslår ytterligare åtgärder
för att mildra konsekvenserna av elbristen i Stockholm:
• STÄRK FÖRETAGSKUNDERNAS STÄLLNING PÅ MONOPOLMARKNADEN för elnät, exempelvis genom en skärpt
praxis för hur lång tid en anslutningsprocess får ta
och en tydlig prioriteringsordning av förfrågningar.
• SÄKERSTÄLL FJÄRR- OCH KRAFTVÄRMENS KONKURRENSKRAFT, så att den även långsiktigt kan bidra med
lokal och planerbar el och värme när el inte i tillräcklig utsträckning kan överföras in till staden utifrån
– exempelvis genom att avskaffa avfallsförbränningsskatten och designa elmarknaden så att producenter
kan få betalt för planerbar effekt.
• KORTA TILLSTÅNDSPROCESSERNA för byggande av nya
elnät betydligt – och skyndsamt. Det sker bäst genom
att regeringen snarast gör verklighet av liggande
utredningsförslag, men också tar initiativ till en
djärvare översyn.
• SLUT EN BLOCKÖVERSKRIDANDE ”EFFEKTÖVERENSKOMMELSE” för att garantera effekttillgången i hela
vårt elsystem på lång sikt. En sådan överenskommelse
bör avhandla frågor som exempelvis säkerställande
av nätkapacitet och prissättning av planerbar effekt.
• TILL SIST, MER ALLMÄNT: Se till att designa verkligt
verkningsfulla incitament för kunder att bidra med
flexibilitetstjänster och andra lösningar för att jämna
ut effektbehovet. Det är inte kundernas ansvar att
lösa sin elförsörjning, det ansvaret ligger på det
offentliga och på nätbolagen. Som på vilken marknad som helst bör en effektiv incitamentsstruktur och
enkla men kraftfulla beteendestyrningsmekanismer
(som ”nudging”) vara det lämpliga sättet att ”be”
kunderna bidra till systemnytta. I kombination med
teknikutveckling som digitalisering och lagringsutveckling finns det stort utrymme för lagstiftaren att
lägga fram en visionär plan för ett nytt, mer flexibelt
elsystem framåt. Nu är precis rätt tid att starta!
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Det grundläggande problemet
ELÖVERSKOTT OCH EFFEKTBRIST
– PÅ SAMMA GÅNG

Lyssnar man på den energipolitiska debatten är det
lätt att bli en aning förvirrad. Å ena sidan hävdas det
att Sverige under överskådlig tid kommer att ha ett
betydande överskott av el och att en fortsatt avveckling
kärnkraften, den som under snart ett halvsekel varit
en stomme i det svenska energisystemet, kan genomföras utan att äventyra elförsörjningen det minsta. Å
andra sidan uppmärksammas risken för att vissa delar
av landet, primärt Stockholmsregionen och Skåne,
inom en snar framtid kan lida av en betydande elbrist,
med potentiellt mycket stora samhällsekonomiska
konsekvenser.
Det är visserligen ett korrekt påstående att vi i
Sverige, summerat över ett helt år, producerar mer
el än vad vi gör av med. Men, det konstaterandet
är i grunden lika intetsägande som att slå fast att
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Essingeleden i teorin skulle kunna svälja betydligt
mer trafik, bara man smetade ut trafiken jämnt över
dygnet och mellan veckans alla dagar.
Det grundläggande problemet är att både produktion och konsumtion av el är mycket ojämnt fördelad,
såväl över dygnet och året som mellan olika delar
av landet. När man analyserar energisituationen i
Sverige är det därför helt centralt att skilja på energibehov och effektbehov. Effektbehovet är den elenergi
som efterfrågas per tidsenhet, ofta utryckt i behov
per timme, medan energibehovet är den samlade
efterfrågan sett över ett helt år. När man dimensionerar elkraftsystemet, både vad gäller elproduktion och
infrastrukturen för elöverföring, är dock energibehovet av sekundärt intresse. Den helt överskuggande
utmaningen är istället att kunna hantera topplasten,
det vill säga den timme under året när effektbehovet
är som störst.

ETT ELSYSTEM I VÄXANDE OBALANS

Effektbehovet varierar kraftigt över året. En normal
vinter kan elanvändningen i Sverige toppa på en nivå
som är omkring dubbelt så hög som under de lataste
sommardagarna. Under sådana effekttoppar räcker
inte den inhemska produktionskapaciteten till och
kraftsystemet måste då stöttas med nettoimport av
el.2 Får vi en vargavinter, med rejäla och samtidiga
köldknäppar över stora delar av Nordeuropa, bedömer
Svenska kraftnät att den tillgängliga importen sannolikt blir för knapp och att södra och mellersta Sverige
då kan drabbas av flera timmar långa elunderskott.
I en sådan situation kan man tvingas koppla bort
vissa abonnenter från nätet, något som aldrig tidigare
inträffat i Sverige.3
Till denna årstidsvariation ska man addera enorma regionala skillnader. Stockholms län konsumerar
omkring nio gånger mer el än vad som produceras
i länet, medan förhållandet i exempelvis Jämtland i
stort sett är det omvända.4
Det svenska elsystemet lider alltså av stora inneboende obalanser. Dessa obalanser växer dessutom över
2 Framställningen bygger på marknadsdata från Nordpool
3 Svenska Kraftnät (2020)
4 SCB, Kommunal och regional energistatistik

tid och anledningen är huvudsakligen att kärnkraften,
som återfinns i södra och mellersta Sverige, successivt avvecklas och till en del ersätts med vindkraft
som under klara och kalla vinterdagar i princip står
stilla. Samtidigt sker en successiv koncentration av
befolkning och ekonomisk aktivitet till just de delar av
landet där elproduktionen minskar eller i vart fall görs
mindre stabil.
Till följd av de växande obalanserna i det svenska
elsystemet har Svenska kraftnät sjösatt ett omfattande
investeringsprogram för ökad transmissionskapacitet, det vill säga förmåga att överföra el över långa
avstånd. Byggande av ny infrastruktur för elöverföring är dock förknippat med mycket långa planerings- och tillståndsprocesser och medan projekten
dras i byråkratisk och juridisk långbänk närmar sig
delar av Sverige, inte minst huvudstadsregionen, med
en förskräckande hastighet en situation där elbristen
blir en reell hämsko på utvecklingen. Bostadsplaner kan
komma att skrinläggas, företagsetableringar kan gå
om intet och den helt nödvändiga klimatomställningen
av transportsystemet riskerar att försenas. Och sådant vi
länge tagit fullständigt för givet i vår vardag, som en behagligt uppvärmd villa eller lägenhet en bister januarikväll, ter sig faktiskt inte längre som en självklarhet.

”

Det svenska elsystemet lider alltså
av stora inneboende obalanser
NÅGRA CENTRALA BEGREPP
Effekten är den mängd elenergi som måste tillföras

systemet för att möta efterfrågan vid en viss tidpunkt.
Effekt mäts i watt (W) och i denna rapport återkommer
ofta enheten megawatt (MW), vilket motsvarar en miljon watt.
Elenergin är effekten multiplicerat med tiden och den
mäts därför i wattimmar (Wh). I hushållssammanhang
talar man ofta elförbrukning i termer av kilowattimmar
(kWh), det vill säga tusen wattimmar (Wh).

Den enskilda timme på året när efterfrågan på elenergi
är som störst, det vill säga årets maximala effektbehov, kallas för topplast.
Det problem vi beskriver i denna rapport, och som vi
förenklat kallar för elbrist, är lokal effektbrist som
huvudsakligen är orsakad av bristande kapacitet i
stamnätets inmatning till Stockholmsregionen. Ibland
kallas denna företeelse också för kapacitetsbrist.
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Tillväxt och grön omställning ökar
Stockholms effektbehov
ETT REGIONALEKONOMISKT SCENARIO FRAM
TILL ÅR 2040

tabell 1 nedan. Sett över hela perioden 2020–2040
förväntas länets BRP öka med i genomsnitt 2,4
procent per år. De är en något lägre tillväxttakt än
Det framtida effektbehovet i Stockholms län styrs
vi sett de senaste 15–20 åren, men en betydligt högre
primärt av storleken och strukturen på den framtida
tillväxt än vad aktuella prognoser förutspår för riket
ekonomiska tillväxten. I ett första steg, som en bas
som helhet för den aktuella perioden.6
för att skriva fram effektbehovet, har vi därför låtit
den tekniska konsultfirman WSP skapa ett scenario
Den något dämpade tillväxttakten beror på en svaför den regionala ekonomins utveckling i
gare befolkningsutveckling än tidigare, vilket i sin
Stockholms län.5 Scenariot sträcker sig
tur huvudsakligen kan förklaras av ett minskat utrikes flyttnetto – det vill säga inflyttfram till år 2040 och är framtaget
ning från andra länder minus utflyttmed hjälp av den regionalekonoStockholms
ning från Sverige. Denna utveckling
miska analys- och prognosmoframtida effektligger linje med SCB:s nationella
dellen Raps (se appendix A för
befolkningsprognos som utgår från
en mer detaljerad beskrivning
behov styrs av
ett successivt minskat utrikes flyttnetav Rapsmodellen).
storleken och
to under de kommande decennierna.
Scenariot vilar på antaganstrukturen på
Även Stockholms inrikes flyttnetdet att huvudstadsregionen
tillväxten
to – det vill säga skillnaden mellan
återhämtar sig relativt snabbt
in- och utflyttning mellan Stockholm
efter coronakrisen. I konkret
och andra svenska regioner – förväntas
mening innebär det att vi antar en
bli lägre och hamna kring noll under den
V-formad konjunkturutveckling, där
senare delen av prognosperioden.7
produktion och sysselsättning vid slutet
av år 2022 i stort sett är tillbaka vid utgångsläget som
Den svagare befolkningsutvecklingen innebär att
rådde innan coronakrisen slog till. Under år 2020
antalet personer i arbetsför ålder inte växer i samma
bedöms bruttoregionalprodukten (BRP) i Stockholms
takt som under de senaste två decennierna. Detta
län minska med 4,3 procent för att under 2021 och
motverkas dock i viss mån av att fler äldre väljer att
2022 växa med 5,6 respektive 5,5 procent per år.
arbeta längre upp i åren. Scenariot utgår vidare från
Det regionalekonomiska scenariot sammanfattas i
5 WSP är ansvariga för samtliga siffror, beräkningar och scenarier i
rapporten. Stockholms Handelskammare står i sin tur för åsikter, slutsatser,
policyrekommendationer och urvalet av verkliga exempel på verksamheter
som drabbats eller riskerar att drabbas av elbristen.
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6 Konjunkturinstitutet förutspår en BNP-tillväxt på i genomsnitt 1,7 procent
under perioden 2019–2029.
7 Enligt Region Stockholms befolkningsprognos för perioden 2019–2028
antas det inrikes flyttnettot vara svagt positivt fram till mitten av 2020-talet
för att därefter ligga på minus.
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”
Bostadsbyggandet
förväntas ligga
stabilt över
det historiska
genomsnittet

”

att produktivitetstillväxten, efter ett antal år med
relativt svag utveckling, återgår till att ligga kring
det historiska snittet. Sammantaget innebär detta att
tillväxten i BRP förväntas ligga nära, om än något
under, genomsnittet för de senaste 15–20 åren.
Vidare konstaterar WSP att det årliga bostadsbyggandet förväntas ligga stabilt över genomsnittet
för de senaste två decennierna samt att de offentliga
investeringarna, mätt som andel av BRP, bedöms
hålla sig kvar på de senaste årens höga nivåer under
prognosperioden.
Det regionalekonomiska scenariot innebär en
fortsatt stark omvandling av huvudstadsregionens
näringsliv, dock möjligen i något långsammare takt

2000–2019

2020–2030

2031–2040

Genomsnitt
2020–2040

Befolkning
(årlig tillväxt, procent)

1.4

1

0.7

0.9

Befolkning 20–64 år
(årlig tillväxt, procent)

1.2

0.9

0.5

0.7

Sysselsatt dagbefolkning
(årlig tillväxt, procent)

1.3

0.9

0.5

0.7

BRP
(årlig tillväxt, procent)

2.7

2.5

2.2

2.4

Produktivitet
(årlig tillväxt, procent)

1.3

1.6

1.6

1.6

9 200

14 400

10 500

12 700

3.6

4

4.3

4.1

Bostadsbyggande
(antal lgh per år)
Offentliga investeringar
(andel av BRP)

TABELL 1
REGIONALEKONOMISKT SCENARIO:
FAKTISK UTVECKLING AV OLIKA PARAMETRAR OCH NYCKELTAL 2000–2019,
SAMT FÖRVÄNTAD UTVECKLING UNDER
ÅREN 2020–2040
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än under de senaste två decennierna. I tabell 2 nedan
kan vi bland annat se att handeln förväntas öka sin
andel av det samlade förädlingsvärdet i regionen,
vilket primärt kan kopplas till den explosionsartade
framväxten av nya e-handelslösningar och den
snabba produktivitetstillväxt som detta skapar. Även
informations- och kommunikationsverksamhet
bedöms öka sin tyngd i den regionala ekonomin tack

TABELL 2

vare en mycket gynnsam produktivitetsutveckling.8
En motsatt utveckling förväntas inom offentlig verksamhet, en sektor som visserligen behåller sin andel
av den totala sysselsättningen, men som på grund av
en låg förväntad produktivitetstillväxt ändå minskar
sin andel av regionens samlade produktionsvärde.
8 Rapsmodellen genererar utdata för 49 olika branscher, men för att skapa
överskådlighet har vi i tabell 2 valt att redovisa strukturen på länets tillväxt
i tio större branschaggregat, samma indelning som tillämpas nedan för att
skriva fram länets samlade effektbehov.

REGIONALEKONOMISKT SCENARIO: FÖRVÄNTAD UTVECKLING AV FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH SYSSELSÄTTNING I PROCENT FÖR OLIKA SEKTORER, ÅREN 2020 RESPEKTIVE 2040

Sektor

Förädlingsvärde
Årlig tillväxt
(%)

Byggverksamhet

Andel av
totalt förädlingsvärde
2020 (%)

Sysselsättning
Andel av
totalt förädlingsvärde
2040 (%)

Årlig tillväxt
(%)

Andel av
total sysselsättning
2020 (%)

Andel av
total sysselsättning
2040 (%)

1.9

6

5

0.9

7

7

2

9

8

1.3

2

2

Finans- och
försäkringsverksamhet

2.2

8

8

-0.2

4

3

Företagsservicefirmor

2.3

23

22

0.4

24

22

Handel

3.6

11

14

1.4

13

14

Hotell och restaurang

1.9

2

2

0.4

5

5

Industri

3.4

8

9

0.3

5

5

Informations- och
kommunikationsverksamhet

3.7

12

15

0.7

8

8

Jordbruk, skogsbruk, fiske

0.4

0

0

-1.1

0

0

Offentlig verksamhet

1.4

21

17

0.8

33

33

Totalt

2.4

100

100

0.7

100

100

Fastighetsverksamhet

”

”Scenariot innebär en fortsatt stark
omvandling av huvudstadsregionens
näringsliv.”
12

ELBRIST KORTSLUTER SVERIGE

EFFEKTBEHOVET VÄXER LÅNGSAMMARE
ÄN EKONOMIN

För att översätta det regionalekonomiska scenariot
till ett framtida effektbehov har vi utgått från SCB:s
och Energimyndighetens energianvändningsstatistik,
där elanvändningen redovisas nedbruten på ett antal
samhällssektorer. Med ledning av energianvändningsstatistiken har vi gjort en bedömning av det framtida
effektbehovet i Stockholms län fördelat på följande
sektorer:
• Byggverksamhet
• Fastighetsverksamhet (verksamhetslokaler,
hyresrättsfastigheter och bostadsrättsföreningar)
• Finans- och försäkringsverksamhet
• Företagsservicefirmor
• Handel
• Hotell och restaurang
• Industri
• Informations- och kommunikationsverksamhet
• Jordbruk, skogsbruk, fiske
• Offentlig verksamhet
• Hushåll (småhus samt hushållsel i
flerfamiljsbostäder)
• Transporter
Ingen av dessa sektorer uppvisar egentligen över
tid en elanvändning som växer i samma takt som
sektorns volym i termer av produktionsvärde i fasta
priser, antalet bostadslägenheter eller utfört transportarbete. Industri liksom offentlig verksamhet är
två exempel på sektorer som under de senaste två
decennierna använder allt mindre el i förhållande till
sitt produktionsvärde som en följd av framgångsrik

energieffektivisering. Med det finns också sektorer som uppvisar en motsatt utveckling, inte minst
informations- och kommunikationsverksamhet, som
genom exempelvis den snabba tillväxten av serveranläggningar har blivit en stor förbrukare av elenergi.
Mot denna bakgrund har vi antagit att den framtida elanvändningen i förhållande till sektorns volym
följer det historiska mönstret. Undantaget är transporter, eftersom den förväntade elektrifieringen av
vägtransporterna sannolikt kommer att få den sektorns
framtida elanvändning att kraftigt avvika från tidigare
utvecklingslinjer. Till detta kommer stora investeringar
i den spårbundna kollektivtrafiken, inte minst nya
tunnelbanesträckningar, som troligen kommer att
bryta en relativt lång trend av sjunkande elanvändning
per resenär. Kapacitetsbrister har inneburit att antalet
resenärer i den spårbundna SL-trafiken under senare
år vuxit långt snabbare än antalet vagnkilometer –
vilket i klartext betyder att trängseln i tunnelbanan har
ökat. Det leder per definition till en sjunkande elanvändning per resenär (för en mer utförlig beskrivning
hur framskrivningen av effektbehovet inom transportsektorn gjorts, se appendix B).
Som framgår av tabell 3 nedan bedöms det samlade effektuttaget i Stockholmsregionen att växa med
närmare 1 000 MW fram till år 2040. Det motsvarar
en tillväxt på i genomsnitt 1,7 procent per år fram till
år 2040, det vill säga en något långsammare tillväxt
än ekonomin. Effektuttagets så kallade elasticitet
med avseende på tillväxten i den regionala ekonomin
bedöms uppgå till 0,7, vilket innebär att för varje procent som ekonomin växer så förväntas effektbehovet
stiga med 0,7 procent. Det är en högre elasticitet än
under de senaste tre decennierna (0,2).
13
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Hur kommer det sig att elasticiteten under de kommande tre decennierna förväntas bli så pass mycket
högre, trots att framskrivningen baseras på det
historiska förhållandet mellan volym och elanvändning i de enskilda sektorerna? Till detta finns det fyra
huvudsakliga förklaringar:

1. För det första ger det historiska mönstret inte

alltid upphov till en linjär trend. Ett exempel är
handel, vars elanvändning per krona förädlingsvärde visserligen uppvisar en tydligt minskande
trend över tid, men minskningstakten är avtagande. Det innebär att elanvändningen inom
handel även under de kommande två decennierna
förväntas växa långsammare än produktionen,
men skillnaden i tillväxttakt minskar successivt.

2. För det andra förväntas bostadsbyggandet ligga

på väsentligt högre nivåer än genomsnittet för
de senaste 20–30 åren. Elanvändningen inom
bostadssektorn är av lätt insedda skäl intimt
sammankopplad med antalet bostäder. Under
perioden 1990–2018 växte bostadsstocken betydligt långsammare än befolkningen, vilket höll

”Vi står inför en
snabb elektrifiering av
fordonsflottan och den
största utbyggnaden av
tunnelbanan sedan
1970-talet.”
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tillbaka dess elanvändning. Under de kommande
två decennierna förväntas dock bostadsbyggandet
fullt ut anpassas efter hushållssammansättningen
i regionen, inte minst en ökande andel singelhushåll. Det får till följd att bostadsstocken förväntas
växa något snabbare än befolkningen, vilket i
sin tur kommer bidra till att förstärka sambandet mellan regionens tillväxt och den samlade
elanvändningen.

3. För det tredje beräknas sektorn informations- och

kommunikationsverksamhet, som inkluderar vital
IT-infrastruktur såsom energislukande serveranläggningar, stå för drygt en fjärdedel av det
ökade effektbehovet i regionen. Detta är ett helt
nytt utvecklingsspår som tydligt påverkar relationen mellan BRP-tillväxt och elanvändning.

4. För det fjärde, vilket redan berörts, står vi inför
en snabb elektrifiering av fordonsflottan och
den största utbyggnaden av tunnelbanan sedan
1970-talet. Även detta bidrar till att utmana
tidigare samband mellan regionens tillväxt och
behovet av elkraft.
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TABELL 3

FÖRVÄNTAT EFFEKTBEHOV (MW) I STOCKHOLMS LÄN ÅR 2020 OCH 2040, FÖRDELAT PÅ SEKTOR INKLUSIVE HUSHÅLL, SAMT BERÄKNAD ELASTICITET FÖR ELANVÄNDNINGEN I RELATION TILL TILLVÄXTEN
Effektbehov
2020 (MW)

Effektbehov
2040 (MW)

Förändring
2020-2040
(MW)

Årlig tillväxt
(%)

Elanvändningens elasticitet

49

93

44

3.2

1.7

487

750

263

2.2

1.1

Finans- och försäkringsverksamhet

26

14

-12

-3.1

-1.4

Företagsservicefirmor

92

119

27

1.3

0.6

204

196

-8

-0.2

-0.1

81

119

38

1.9

1.0

354

502

148

1.8

0.5

Informations- och kommunikationsverksamhet

96

355

259

6.8

1.8

Jordbruk, skogsbruk, fiske

14

10

-4

-1.8

-4.5

Offentlig verksamhet

192

199

7

0.2

0.1

Hushåll

785

914

129

0.8

0.8

Transporter

111

196

85

2.9

2.2

2 492

3 467

975

1.7

0.7

Byggverksamhet
Fastighetsverksamhet

Handel
Hotell och restaurang
Industri

Totalt
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STÖRST ÖKNING AV EFFEKTBEHOVET I
REGIONKÄRNAN

Som vi återkommer till råder det betydande inomregionala skillnader i hur pass ansträngt kapacitetsläget i elnätet är. I den fortsatta analysen kommer vi
därför genomgående att utgå från en uppdelning av
Stockholms län i tre geografiska områden:
• Regionkärnan: Stockholms stad
• Inre förortskommuner: Stockholms
tätort exklusive Stockholms stad,
11 kommuner.
• Yttre förortskommuner: Övriga
14 kommuner i länet.
Som framgår av tabell 4 nedan bedöms det aktuella

TABELL 4

effektbehovet ligga på ungefär samma nivå för inre
respektive yttre förorter, medan regionkärnans
effektbehov är 10–15 procent högre.
Vi bedömer att effektbehovet kommer att öka
ungefär lika mycket i de tre områdena, men av
delvis olika skäl. I regionkärnan är det fastighetsverksamhet följt av informations- och kommunikationsverksamhet som är de primära källorna bakom det
ökade effektbehovet. Ett snarlikt mönster förutspås
i inre förorter, men här bidrar även hushållen i
stor utsträckning. Slutligen, i yttre förorter bedöms
industrin ge det enskilt största bidraget till det ökade
effektbehovet, med informations- och kommunikationsverksamhet samt hushållen strax därefter.
Det övergripande lokaliseringsmönstret inom
regionen avspeglar sig alltså tydligt i hur det ökade

FÖRVÄNTAT GENOMSNITTLIGT EFFEKTBEHOV (MW) I STOCKHOLMS LÄN ÅR 2020 OCH 2040,
FÖRDELAT PÅ SEKTORER INKLUSIVE HUSHÅLL OCH OLIKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Regionkärnan

Sektor

Byggverksamhet

Effektbehov
2040
(MW)

Förändring
2020–
2040
(MW)

Effektbehov
2020
(MW)

Effektbehov
2040
(MW)

Yttre förorter
Förändring
20202040
(MW)

Effektbehov
2020
(MW)

Effektbehov
2040
(MW)

Förändring
20202040
(MW)

19

36

17

20

39

18

10

19

9

275

423

148

143

220

77

69

107

37

Finans- och försäkringsverksamhet

21

11

-10

5

3

-2

0

0

0

Företagsservicefirmor

68

88

20

17

22

5

7

9

2

105

102

-4

76

73

-3

23

22

-1

Hotell och restaurang

54

79

25

15

22

7

12

18

6

Industri

49

70

21

37

52

15

268

380

112

Informations- och kommunikationsverksamhet

62

160

97

22

107

86

12

88

76

Jordbruk, skogsbruk, fiske

0

0

0

2

1

-1

12

8

-4

60

62

2

84

87

3

48

50

2

121

126

4

339

394

55

324

394

70

63

86

23

30

64

34

19

46

27

897

1 241

343

789

1 084

295

805

1 141

336

Fastighetsverksamhet

Handel

Offentlig verksamhet
Hushåll
Transporter
Totalt
16

Effektbehov
2020
(MW)

Inre förorter
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effektbehovet fördelar sig mellan olika sektorer. I
regionkärnan och inre förorter, där bostadsbyggandet domineras av lägenheter i flerfamiljshus och
näringslivet har sin tyngdpunkt i kontorsverksamheter,
kan följaktligen en stor del av det ökade effektbehovet
kopplas till sektorn fastighetsverksamhet. I yttre förorter, där det finns mer tillgänglig mark, kan istället
det ökade behovet i hög grad hänföras till industri
och hushållen.
Gemensamt för de tre geografiska områdena är
dock att sektorn informations- och kommunikationsverksamhet bedöms bidra starkt till det ökade effektbehovet, vilket till stor del har att göra med en förväntat snabb tillväxt av storskaliga serveranläggningar. I Sverige var elanvändningen i serverhallar 1,1
TWh 2017. Energimyndigheten antar i sina scenarier
att denna typ av verksamheters elanvändning kommer öka med 4 TWh fram till 2035 och med ytterligare 4 TWh fram till 2050.9
År 2040 har vi antagit att serveranläggningar i Stockholms län har ett effektbehov på drygt
200 MW, vilket innebär en tillväxt i linje med
Energimyndighetens nationella scenario. Därtill
har vi antagit att nya serveranläggningar följer
lokaliseringsmönstret för befintliga anläggningar i
Stockholmsregionen, det vill säga att de i huvudsak
förläggs utanför regionkärnan.
Det ska dock betonas att prognoser över serveranläggningars framtida elanvändning är förknippade
med stora osäkerheter, även när bedömningen görs
på en övergripande nationell nivå. På en finare geografisk nivå ökar förstås osäkerheten ytterligare.
MAXBEHOVET ÄR DUBBELT SÅ HÖGT SOM DET
GENOMSNITTLIGA BEHOVET

De framskrivningar som redovisas ovan avser det
genomsnittliga effektbehovet, det säga årets totala
elanvändning utslaget på antalet timmar under året
(365*24 timmar). Som vi redan varit inne på är
”topplasten”, det vill säga det högsta effektuttaget
en enskild timme under året, långt mycket större än
det genomsnittliga effektbehovet och det som avgör
storleken på denna differens är hur pass djupa köldknäppar som uppstår under vintersäsongen.
Detta samband illustreras i figur 1 på sidan 18,
9 Energimyndigheten (2019)

där vi utgått från Ellevios nät i Stockholms stad. På
den horisontella axeln visas lägsta uppmätta dygnsmedeltemperatur under vintersäsongen, medan den
vertikala axeln visar kvoten mellan topplast och
genomsnittligt effektuttag under året. Under den
aktuella tidsperioden har kvoten mellan topplast och
genomsnittligt effektbehov som mest legat på drygt 2.
Vi kan också få en uppfattning om nödvändig
redundans i elförsörjningen genom att utgå från
det skattade sambandet mellan lägsta temperatur
och effektkvot, ett samband som i figuren illustreras
genom den streckade trendlinjen. Detta samband
säger att en lägsta dygnsmedeltemperatur på -20 grader kan förväntas ge upphov till ett effektuttag som är
2,1 gånger högre än det genomsnittliga effektuttaget.
Vi får visserligen gå tillbaka till den ovanligt
hårda vintern år 1987 för att notera en lägre dygnsmedeltemperatur i Stockholms stad än -20 grader,
men även senare vintrar har bjudit på nära nog lika
låga temperaturer. Så sent som år 2010 noterades
exempelvis en lägsta dygnsmedeltemperatur på -17,1
grader.
Det kan även noteras att en kvot om 2 harmonierar
tämligen väl med Svenska kraftnäts prognoser över
topplasten under kommande vinter. Här bedömer
man att topplasten i elområde 3, vid temperaturer
som motsvarar en tjugoårsvinter, kommer uppgå till
18 100 MW.10 Det ger en kvot om cirka 1,85 mellan topplast och genomsnittligt effektuttag. Men, i
elområde 3 står Stockholms län för endast en dryg
fjärdedel av den totala elförbrukningen och man
kan på goda grunder anta att elanvändningen i
huvudstadsregionen uppvisar en betydligt större
temperaturkänslighet än elområdet i stort. Skälet är
att Stockholm har relativt lite tung industri, en sektor
där elanvändningen är tämligen okänslig för utetemperaturen. I Västra Götalands län, som också ingår i
elområde 3, stod sektorn ”Industri och byggverksamhet” år 2018 för 33 procent av länets elanvändning,
att jämföra med 16 procent i Stockholms län.11
10 Svenska kraftnät (2020)
11 Ett talande exempel som visar på den ekonomiska strukturens betydelse
för elanvändningens temperaturkänslighet redovisas i Svenska kraftnät
(2020). Här konstateras att en grads lägre temperatur i elområde 3 ger 16
gånger större genomslag på rikets samlade elförbrukning än om detta temperaturfall sker i elområde 1 (Norrbotten plus norra delen av Västerbotten),
trots att elområde 3 ”bara” gör av med lite drygt fyra gånger mer el än
elområde 1.
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FIGUR 1

RELATIONEN MELLAN LÄGSTA UPPMÄTTA DYGNSMEDELTEMPERATUR OCH ”TOPPLASTENS” (D.V.S.
MAXIMALT EFFEKTBEHOVS) AVVIKELSE FRÅN GENOMSNITTLIG EFFEKTANVÄNDNING 2008-2018.
PUNKTERNA UTGÖR ENSKILDA UPPMÄTTA TEMPERATURVÄRDEN, LINJEN ETT GENOMSNITT.

2,1

2

1,9

1,8

1,7

-19

-17

-15

Sammantaget verkar en kvot om 2 vara en rimlig
utgångspunkt när man bedömer vad som framöver
är en möjlig maximal skillnad mellan genomsnittligt
effektuttag och topplast. Det är alltså när det genomsnittliga effektuttaget multipliceras med två som man
erhåller ungefär den nivå som elkraftsystemet måste
dimensioneras för för att tillgodose behoven vid alla
tillfällen.

18

-13

-11

-9

-7
Grader (celsius)

En kvot på 2 är visserligen något lägre än vad som
givet det historiska mönstret krävs för att hantera
en dygnsmedeltemperatur ned mot -20 grader. Men
samtidigt kan en del av det tillkommande effektuttaget i Stockholmsregionen kopplas till elkonsumtion
som är relativt okänslig för temperatursvängningar,
inte minst då elektrifieringen av fordonsflottan.

Effektbehovet kan inte mötas efter
2022 – därefter 5–10 år av elbrist
FRÅN ÖVERKAPACITET TILL BRIST

Stockholms län har egentligen aldrig haft någon
större egen elproduktion och har således under
mycket lång tid varit beroende av att el kan överföras
från andra delar av Sverige. Denna överföring sker
via det statliga transmissionsnätet (tidigare kallat
”stamnätet”), vilket kan liknas vid elkraftsystemets
”motorvägar”.
Under 1960- och 1970-talen skedde en kraftfull
förstärkning av den svenska transmissionskapaciteten, vilket var en direkt konsekvens av den snabba utbyggnaden av vatten- och kärnkraften. För
Stockholmsregionens del innebar detta att det skapades betydande ”luft” i systemet, en överkapacitet som

tillät mycket låga investeringar i ledningsinfrastrukturen under 1980-, 90- och en bit in på 00-talet.
Under de senaste två decennierna har det dock
skett ett antal förändringar som sammantaget inneburit att överkapaciteten i stamnätet vänts till en
bristsituation. Sedan år 1990 har Stockholms län ökat
sin elförbrukning med närmare 30 procent. Eftersom
elproduktionen inom länet inte byggts ut i samma
takt har därmed behovet av överförd el från andra
delar av landet ökat. Parallellt och som en konsekvens av den successiva avvecklingen av kärnkraften
har det därtill skett en förskjutning i varifrån
Stockholmsregionen hämtar sin elkraft, vilket ytterligare bidragit till att skapa flaskhalsar i stamnätet.

19
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ELNÄTETS INDELNING
För att säkerställa tillräckliga investeringar i överföringskapacitet har Sverige delats in i fyra elområden. Mellan
dessa områden tillåts elpriserna variera, vilket ska ge
en signal om var och när det behövs kapacitetshöjande
åtgärder. Normalt sett är det överskott på el i område 1
och 2, där största delen av elproduktionen sker, medan
motsatta förhållandet gäller i område 3 och 4, där den
största elkonsumtionen finns.
Förutom att elsystemet är uppdelat i fyra elområden
grupperas även elnätet i tre nivåer baserat på funktion
och teknisk prestanda; stamnät, regionnät och lokalnät.
Ju högre spänning man har i ett nät, desto mindre energi
går förlorad vid överföringen. Av det skälet återfinns de
högsta spänningsnivåerna i stamnätet, som används för
att transportera elen över långa avstånd, medan lokalnäten följaktligen har de lägsta spänningsnivåerna.
För att kunna överföra elen mellan nät med olika
spänningsnivåer finns så kallade transformatorstationer, som anpassar spänningen på den inkommande
elen till den nivå som gäller i nästa nät. Stamnätet har
spänningar mellan 220 kV och 400 kV (kilovolt), vilket kan
jämföras med de 230 V som finns i eluttaget i bostäder.
Stamnätet är oftast direkt inkopplat till de största kraftverken, såsom vattenkraftverk och kärnkraftverk.

FLASKHALSARNA I STAMNÄTET KAN BESTÅ I
YTTERLIGARE ETT DECENNIUM

Hotet mot Stockholmsregionens elförsörjning är
alltså i huvudsak kopplat till brister i stamnätet. Både
Ellevio och Vattenfall, de stora ägarna av de mer
finmaskiga region- och lokalnäten i huvudstadslänet,
bedömer att de på kort till medellång sikt inte ser
några mer betydande kapacitetsbegränsningar i sina
egna system. Det utesluter dock inte att det i enskilda
fall kan finnas flaskhalsar i region- och lokalnäten som sätter käppar i hjulen för exempelvis nya
bostadsprojekt.
Svenska kraftnät kommer under det närmaste
decenniet att investera cirka 11 miljarder i upprustningen av Stockholmsregionens överföringskapacitet.
Utbyggnaden består huvudsakligen av projekten
Stockholms Ström och Storstockholm Väst. Projekten
omfattar kapacitetsökningar i nätet, nedgrävning av
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Det svenska stamnätet består av 15 000 km kraftledningar, cirka 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser. Svenska kraftnät
(SvK) har uppdraget att underhålla och utveckla det
svenska stamnätet. I stamnätet finns ett antal snitt i vilka
överföringskapaciteten är begränsad. Den geografiska
placeringen av dessa begränsningar återspeglas i hur
gränserna mellan de fyra elområdena dragits.
Regionnäten är nästa nivå av nät, dit elen transporteras från stamnätet via transformatorstationer. Utöver
att anpassa spänningsnivåerna mellan näten upprätthåller transformatorstationerna elnätets övergripande funktion och stabilitet. I regionnäten förekommer
spänningsnivåer från 30 kV till 220 kV. Vissa större och
elintensiva produktionsanläggningar är direktinkopplade
på regionnäten, exempelvis pappersbruk och smältverk.
Regionnäten i Sverige ägs och drivs till största delen av
tre aktörer: Ellevio, E.ON och Vattenfall Eldistribution.
Lokalnäten är den tredje och lägsta nivån av nät,
med spänningsnivåer på 30 kV eller lägre. Dessa nät
är därefter anslutna till mindre elanvändare, inte minst
hushållen.

luftledningar och förstärkning av stationer. Om tidplanen håller kommer dessa investeringar att stegvis,
med början år 2026, att leda till betydande kapacitetsökningar i stamnätet.
När projekten är helt färdigställda, vilket beräknas
ske omkring år 2030, kommer överföringskapaciteten
från stamnätet in till Ellevios regionnät i Stockholms
stad öka från dagens 1 525 MW till närmare det
dubbla. Även i resterande delar av länet, där Vattenfall är ägare av regionnätet, kommer överföringskapaciteten att öka kraftigt.
Det ska understrykas att tidplanen för när förstärkningarna i stamnätet kan vara färdigställda dras med
stora osäkerheter. Som vi berörde redan inledningsvis
är utbyggnad av stamnätsledningar förknippat med
mycket långa och bitvis svårförutsägbara planeringsoch tillståndsprocesser. Mot den bakgrunden har
vi gjort en bedömning av den framtida tillgängliga
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”

Hotet mot Stockholmsregionens
elförsörjning är alltså i huvudsak kopplat
till brister i stamnätet.

”

effekten i Stockholmsregionen utifrån tre alternativa
scenarier för utbyggnadstakten, där scenario 1 är det
mest sannolika scenariot och scenario 2 och 3 visar
på lindrigare respektive mer kostsamma utfall:
• SCENARIO 1 – MEST SANNOLIKT: ELBRIST
2022–2029

•

Utbyggnaden försenas med två år, vilket bedöms
vara det mest sannolika scenariot givet i vilken
fas de olika delprojekten de facto befinner sig –
en sannolikhetsbedömning som också delas av
myndigheter.12
SCENARIO 2 – BYRÅKRATISK FORCERING SOM
GER NÅGOT LINDRIGARE EFFEKTER: ELBRIST
2022–2027

•

En utbyggnad som i stort följer Svenska kraftnäts ursprungliga tidplan och som, givet aktuell
status för projekten, skulle kräva ändringar
i lagstiftning och en betydande administrativ forcering från myndigheternas sida för att
förverkligas.
SCENARIO 3 – FÖRSENING ÖK AR KOSTSAMHETEN
YTTERLIGARE: ELBRIST 2022–2032

Utbyggnaden försenas med cirka fyra år, vilket
inte kan uteslutas om ett eller flera av de ingående projekten drabbas av mer omfattande
förseningar.
12 Detta scenario harmonierar mycket väl med den kartläggning
av aktuella nätinvesteringar som Sweco nyligen gjort på uppdrag av
Energimarknadsinspektionen, se Sweco (2020). Även Länsstyrelserna nämner att det finns ”betydande risker” för förseningar i tillståndsprocesserna
till följd av ”omfattande målkonflikter”, se Länsstyrelserna (2020).

Utöver inmatning från stamnätet bestäms den tillgängliga effekten i Stockholmsregionen av kapaciteten i den lokala elproduktionen. På kort sikt kan alltså
den bristande överföringskapaciteten kompenseras,
eller i vart fall mildras, genom att öka regionens
egen förmåga att producera el. För Stockholms del
handlar det i allt väsentligt om kraftvärme, där el och
värme produceras samtidigt genom förbränning av
avfall och andra bränslen.
Det är dock förenat med relativt stora svårigheter
att prognostisera den tillgängliga effekten från lokala
kraftverk, inte minst på grund av att förändringar i
skatter och subventioner snabbt kan få stort genomslag på produktionen. Ett färskt exempel på detta är
2019 års riksdagsbeslut om höjd skatt på kraftvärmeanläggningar som använder fossila bränslen, ett beslut
som omedelbart ledde till att Stockholm Exergi aviserade en avveckling av drygt 300 MW elproduktionskapacitet i Värtaverken.
I vår bedömning av den framtida tillgången
på inomregional elproduktion har vi dock antagit
oförändrade förutsättningar vad gäller skatter och
subventioner under perioden 2020–2040. Prognosen
bygger på uppgifter om faktisk installerad effekt,
som sedan justerats utifrån planerade avvecklingar
och kända investeringar i ny kapacitet. Vi har också
beaktat den så kallade kapacitetsfaktorn, det vill säga
hur stor andel av den installerade effekten som i realiteten utnyttjas för elproduktion. Därtill har vi antagit
att teknikutvecklingen successivt höjer effekten i de
befintliga anläggningarna.
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SCENARIO 1: MEST SANNOLIKT – LEDER TILL
ELBRIST UNDER PERIODEN 2022–2029

Vi har nu skapat oss en bild av såväl det framtida
effektbehovet i Stockholmsregionen som den tillgängliga effekten. Mer hur förhåller sig dessa till
varandra?
När effektbehovet, det vill säga bedömd maximal
topplast, når 100 procent av tillgänglig effekt utgör
elnätet ett hinder för den fortsatta utvecklingen i
termer av näringslivets produktion, bostadsbyggande,
elektrifiering av fordonsflottan m.m. Antingen stannar då utvecklingen av helt eller så sker den längs en
lägre bana än vad som hade varit möjligt utan några
kapacitetsbrister. Det senare kan ske om kapaciteten
byggs ut, men inte i den utsträckning som krävs för
att fullt ut matcha den potentiella utvecklingen och
det effektbehov den för med sig.
Scenario 1, som representeras av figur 2 nedan,
innebär att de planerade förstärkningarna av stamnätet försenas med omkring två år jämfört med planen.

FIGUR 2

Som redan konstaterats är detta sannolikt det mest
realistiska scenariot, givet aktuell status på de ingående projekten och andra myndigheters bedömningar
av situationen.
I detta scenario slår regionkärnan i ”taket” år 2022
och först år 2029 har Svenska kraftnäts kapacitetsförstärkningar nått så långt att effektbristen inte längre
utgör en restriktion för utvecklingen.
För stadens närmaste omland, inre förorter,
prognostiseras en motsvarande, om än marginellt
ljusare situation. Tillväxttaket nås år 2024 och fem
år senare, år 2029, lyfts överföringskapaciteten till en
nivå som åter gör det möjligt att realisera den fulla
utvecklingspotentialen.
Övriga delar av Stockholms län, yttre förorter,
bedöms ha förhållandevis gynnsamma förutsättningar i utgångsläget. Icke desto mindre innebär det
successivt ökade effektbehovet att området år 2027
bedöms ha ett potentiellt utnyttjande av tillgänglig
effekt på 96 procent.

EFFEKTBEHOVET I RELATION TILL TILLGÄNGLIG EFFEKT I SCENARIO 1, PROCENT, 2020-2040
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BRISTEN PÅ ÖVERFÖRINGSKAPACITET ÖKAR
BEROENDET AV LOKAL ELPRODUKTION

bort den lokala elproduktionen, redan i dagsläget ha
ett behov som väsentligt överskrider tillgänglig effekt.
Det underliggande behovet skulle år 2027 vara 22
Som diskuteras ovan motsvarar den lokala elprodukprocent högre än tillgänglig effekt, vilket kan jämföras
tionen en relativt liten del av det samlade effektmed en differens på 10 procent om den lokala produkbehovet i Stockholmsregionen. I vår region handlar
tionen finns kvar. En avveckling av lokal elproduktion
det i huvudsak om kraftvärme, det vill säga parallell
skulle också leda till att det dröjer ytterligare ett år
produktion av el och fjärrvärme från förbränning av
innan kapacitetsläget är så pass förbättrat att
bränslen och avfall. I den situation som nu
regionkärnan åter kan studsa tillbaka till
råder, med ett mycket ansträngt kapasin potentiella utvecklingsbana.
citetsläge, får dock det marginella
Just detta beroende av den lokala
tillskottet av lokalt producerad el
”I den
elproduktionen var anledningen
en avgörande betydelse. Detta är
situation som
till att regeringen under hösten
särskilt tydligt för regionkärnan,
nu råder får till2019 slöt ett avtal med Ellevio och
där merparten av den lokala
skottet av lokalt
Stockholm Exergi om bibehållen
elproduktionen återfinns.
kraftvärmekapacitet om 320 MW
Som illustreras i figur 3 nedan
producerad el en
i Stockholm.
skulle regionkärnan, om man tog
avgörande

betydelse.”

FIGUR 3

KRAFTVÄRMENS BETYDELSE FÖR ELFÖRSÖRJNINGEN I REGIONKÄRNAN. EFFEKTBEHOV I RELATION
TILL TILLGÄNGLIG EFFEKT I SCENARIO 1, PROCENT, 2020–2040
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SCENARIO 2: FEM ÅR AV ELBRIST, TROTS OSANNOLIK FORCERING AV STAMNÄTSUTBYGGNADEN

Detta scenario utgår från att investeringarna i
Svenska kraftnäts stamnät driftsätts enligt den nu
aktuella tidplanen, vilket dock verkar mindre troligt.
Det skulle antagligen kräva omedelbara och omfattande lagstiftningsförändringar som kraftigt förenklar
och kortar ned planerings- och tillståndsprocesserna.
Därtill krävs att Energimarknadsinspektionen och
Länsstyrelsen ökar tempot avsevärt i sitt tillståndsoch tillsynsarbete och att berörda kommuner gör sitt
yttersta för att inte försvåra projektens framdrift.
Ett sådant forcerat genomförande av de kapacitetshöjande åtgärderna, låt vara att det förefaller osannolikt, skulle innebära att regionkärnans utveckling
bromsas under en något kortare tid. Perioden då
kapacitetsbegränsningen påtagligt försvårar fortsatt
utveckling upphör år 2027, det vill säga två år tidigare än i scenario 1.

FIGUR 4

Samma sak gäller för inre förorter, där fullt kapacitetsutnyttjande nås år 2024 och två år senare skapas
tillräcklig redundans för att åter möjliggöra tillväxt i
ekonomin.
För yttre förorter innebär scenario 2 genomgående
en tämligen betryggande marginal till ”taket” och
som mest beräknas det potentiella kapacitetsutnyttjandet uppgå till 93 procent.

”Det skulle
antagligen kräva
omedelbara och
omfattande
lagstiftningsförändringar.”

EFFEKTBEHOV I RELATION TILL TILLGÄNGLIG EFFEKT I SCENARIO 2, PROCENT, 2020–2040
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SCENARIO 3: ELBRISTEN KVARSTÅR ÄNDA IN PÅ
2030-TALET

Scenario 3 utgår från antagandet att Svenska kraftnäts kapacitetshöjande åtgärder drabbas av omfattande men för den skull inte helt osannolika förseningar.
Driftsättningen skjuts fram omkring fyra år i förhållande till ursprunglig tidplan, vilket får som konsekvens att de centrala delarna av länet kommer att lida
av svår kapacitetsbrist i omkring tio års tid. I likhet
med de två övriga scenarierna bryter Regionkärnan
igenom taket år 2022, men först år 2032 uppnås nu
en kapacitetssituation som matchar behovet. För inre
förorter lyfts taket ett år tidigare, det vill säga år 2031.
Värt att notera är att även yttre förorter beräknas
ligga snubblande nära elbrist i detta scenario. Detta
sker enligt scenariot år 2029 när behovet uppgår till
99,7 procent av tillgänglig effekt.

FIGUR 5

”I likhet med de två
övriga scenarierna
bryter Regionkärnan
igenom taket år 2022, men
först år 2032 uppnås nu en
kapacitetssituation som
matchar behovet.”

EFFEKTBEHOV I RELATION TILL TILLGÄNGLIG EFFEKT I SCENARIO 3, PROCENT, 2020–2040
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Så slår elbristen mot Stockholms
utveckling
ÅTMINSTONE 200 MILJARDER KR I SAMLAT
PRODUKTIONSBORTFALL

Som vi visat är risken överhängande för att det under
de närmaste 5–10 åren kommer att uppstå ett betydande gap mellan efterfrågad och tillgänglig effekt i
Stockholmsområdet. Men vad blir konsekvenserna av
detta för tillväxten, antalet arbetstillfällen, bostadsbyggandet och omställningen av transportsystemet?
För att försöka besvara den frågan har vi utgått
från att huvudstadsregionens ekonomi fullt ut och för
varje enskilt år anpassar sig till den restriktion som

TABELL 5
ELBRISTENS FÖRVÄNTADE PÅVERKAN
PÅ PRODUKTIONEN (FÖRÄDLINGSVÄRDET) I MILJARDER KRONOR, FÖR
SCENARIO 1, 2 OCH 3. PROCENTUELL
FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED POTENTIAL, DVS. SITUATION UTAN ELBRIST,
INOM PARENTES.

elbristen utgör. Vidare har vi antagit en likformig
anpassning, det vill säga samtliga sektorer i ekonomin
förutsätts uppvisa samma procentuella minskning av
produktionen.
Det senare är självfallet en mycket grov förenkling
av en anpassningsprocess som kommer att vara mycket
mer komplex. Det är ingen vild gissning att vissa
sektorer av ekonomin kommer att drabbas hårdare än
andra, men att på förhand göra bedömningar kring
detta är mycket svårt. Eftersom beräkningarna görs
för tre olika geografiska områden – regionkärnan, inre

2022
mdr kr (%)

2023
mdr kr (%)

2024
mdr kr (%)

-9 (-1)

-31 (-3.3)

-47 (-5)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.7)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.6)

-31 (-2)

-50 (-3.2)

-9 (-1)

-31 (-3.3)

-47 (-5)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.7)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.6)

-31 (-2)

-50 (-3.2)

-9 (-1)

-31 (-3.3)

-47 (-5)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.7)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.6)

-31 (-2)

-50 (-3.2)

Scenario 1
Regionkärnan

Hela länet
Scenario 2
Regionkärnan

Hela länet
Scenario 3
Regionkärnan

Hela länet
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förorter och yttre förorter – och näringslivets struktur
varierar ganska påtagligt mellan dessa kommer dock
de bedömda effekterna trots allt att skilja åt sig mellan
olika sektorer, sett över länet som helhet.
Sammantaget och beroende på vilka antaganden
man gör kring takten i utbyggnaden av stamnätet är
bedömningen att elbristen kan skapa ett produktionsbortfall i Stockholmsregionen på 200 till 900 miljarder
kr. Som framgår av tabell 5 beräknas bruttoregionalprodukten (BRP) under det mest kritiska året, ett år
som varierar mellan de olika scenarierna, hamna

91–184 miljarder kr eller 6–10 procent under den
potentiella nivån – det vill säga om elbristen inte hade
funnits.
Merparten, omkring 80 procent, av det totala produktionsbortfallet i länet beräknas ske i regionkärnan.
Att effekten är så starkt koncentrerad hit beror inte
på en mer elintensiv tillväxt än i andra delar av länet,
utan på att man redan i utgångsläget har en minimal
effektbuffert och att regionkärnan beräknas stå för
cirka 60 procent av länets samlade produktionsökning
fram till år 2040.

2025
mdr kr (%)

2026
mdr kr (%)

2027
mdr kr (%)

2028
mdr kr (%)

2029
mdr kr (%)

2030
mdr kr (%)

2031
mdr kr (%)

Totalt
2022–2031
mdr kr (%)

-64 (-6.6)

-82 (-8.2)

-100 (-9.8)

-71 (-6.8)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-404 (-4)

-19 (-4.4)

-26 (-5.9)

-33 (-7.4)

-10 (-2.1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-91 (-2.1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-83 (-5.2)

-108 (-6.5)

-133 (-7.9)

-81 (-4.7)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-495 (-3)

-64 (-6.6)

-35 (-3.5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-186 (-1.8)

-19 (-4.4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-22 (-0.5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-83 (-5.2)

-35 (-2.1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-208 (-1.2)

-64 (-6.6)

-82 (-8.2)

-100 (-9.8)

-118 (-11.3)

-136 (-12.8)

-106 (-9.7)

-19 (-1.7)

-712 (-7.1)

-19 (-4.4)

-26 (-5.9)

-33 (-7.4)

-40 (-8.7)

-47 (-10.1)

-24 (-5)

0 (0)

-192 (-4.3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-83 (-5.2)

-108 (-6.5)

-133 (-7.9)

-158 (-9.1)

-184 (-10.4)

-130 (-7.2)

-19 (-1)

-886 (-5.3)
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2022
mdr kr (%)

2023
mdr kr (%)

2024
mdr kr (%)

2025
mdr kr (%)

Byggverksamhet

-4 (-5.1)

-11 (-12)

-13 (-14.7)

-23 (-24.6)

Fastighetsverksamhet

-1 (-0.4)

-2 (-1.5)

-4 (-2.7)

-6 (-4.2)

Finans- och försäkringsverksamhet

-1 (-0.4)

-2 (-1.8)

-4 (-3.2)

-6 (-4.9)

Företagsservicefirmor

-1 (-0.3)

-4 (-1.7)

-7 (-3)

-11 (-4.5)

Handel

0 (-0.3)

-2 (-1.2)

-4 (-2.1)

-7 (-3.6)

Hotell och restaurang

0 (-0.4)

0 (-1.5)

-1 (-2.7)

-1 (-4.1)

Industri

0 (-0.2)

-1 (-0.7)

-2 (-1.3)

-3 (-2.3)

Informations- och kommunikationsverksamhet

-1 (-0.4)

-4 (-1.9)

-7 (-3.3)

-11 (-5)

Jordbruk, skogsbruk, fiske

0 (-0.1)

0 (-0.6)

0 (-1.1)

0 (-1.8)

Offentlig verksamhet

-1 (-0.3)

-4 (-1.2)

-7 (-2.1)

-12 (-3.6)

Totalt

-9 (-0.6)

-31 (-2)

-50 (-3.2)

-83 (-5.2)

Sektor
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BYGGSEKTORN DRABBAS HÅRDAST

Beräkningarna som redovisas ovan tar inte hänsyn
till så kallade multiplikatoreffekter, det vill säga indirekta effekter via minskad efterfrågan på insatsleveranser. Skälet till denna statistiska beräkningsmetod är att vi inte vill reducera produktionen mer
än vad som exakt krävs för att parera elbristen.
I ett avseende har vi dock frångått denna princip
och det gäller de mycket stora indirekta effekter som
träffar byggsektorn när stocken av bostäder och
verksamhetslokaler anpassas för att hålla sig inom de
snäva ramar som ges av elbristen. Det kraftiga fallet i
bygginvesteringar innebär att byggverksamhet är den
sektor som såväl i kronor som procentuellt uppvisar
den klart största produktionsminskningen.
I scenario 1, som vi på förhand utnämnt till det
mest realistiska, minskar produktionen inom byggverksamhet med närmare 26 procent år 2027, medan
fallet i länets samlade produktion stannar på knappt
8 procent. Mellan övriga sektorer/branscher råder
inga anmärkningsvärda skillnader i den procentuella
effekten på produktionen. Undantagen är möjligen
finans- och försäkringsverksamhet samt informations- och kommunikationsverksamhet, vilket är
verksamheter som är extremt koncentrerade till
regionkärnan och därmed särskilt exponerade för
elbristen.
2026
mdr kr (%)

2027
mdr kr (%)

2028
mdr kr (%)

Totalt
2022–2028
mdr kr (%)

-24 (-25)

-25 (-25.7)

-3 (-3.5)

-103 (-16)

-9 (-5.7)

-11 (-7.2)

-8 (-5.1)

-41 (-4)

-9 (-6.5)

-11 (-8.1)

-8 (-5.8)

-41 (-4)

-14 (-6)

-18 (-7.5)

-13 (-5.4)

-68 (-3)

-11 (-5.1)

-14 (-6.5)

-10 (-4.3)

-48 (-3)

-2 (-5.5)

-2 (-6.9)

-2 (-4.9)

-8 (-4)

-5 (-3.3)

-6 (-4.3)

-4 (-2.7)

-21 (-2)

-15 (-6.6)

-19 (-8.2)

-15 (-6)

-72 (-5)

0 (-2.6)

0 (-3.3)

0 (-2.2)

0 (0)

-17 (-5)

-22 (-6.3)

-15 (-4.2)

-78 (-3)

-108 (-6.5)

-133 (-7.9)

-81 (-4.7)

-495 (-4)

TABELL 6
ELBRISTENS PÅVERKAN PÅ PRODUKTIONEN
(FÖRÄDLINGSVÄRDE), MILJARDER KRONOR, UPPDELAT
PER BRANSCH. PROCENTUELL FÖRÄNDRING JÄMFÖRT
MED POTENTIAL, DVS. SITUATION UTAN ELBRIST, INOM
PARENTES.
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MINST 200 000 ÅRSARBETEN GÅR FÖRLORADE

De beräknade effekterna på sysselsättningen uppvisar
i stort sett samma mönster som produktionsbortfallet,
det vill säga med en stark koncentration till regionkärnan samt till byggverksamhet.
Sysselsättningseffekten har beräknats med utgångspunkt i det bedömda genomslaget på produktionen
i respektive bransch. Under antagandet att elbristen
inte påverkar produktiviteten i branschen, det vill
säga produktionen per sysselsatt, kommer sysselsättningen i procentuella termer påverkas lika mycket
som produktionen.

Totalt bedöms elbristen leda till mellan 200 000 och
800 000 färre årsarbetstillfällen, en effekt som till
cirka 80 procent kan kopplas till regionkärnan och
där byggverksamhet ensamt står för nästan vart
tredje jobb som går förlorat.
Under det år då gapet mellan efterfrågad och tillgänglig effekt är som störst, ett läge som beroende på
antagen utbyggnadstakt för stamnätet infaller mellan
år 2025 och 2029, bedöms antalet sysselsatta vara
87 000 till 155 000 eller 6 till 10 procent färre, jämfört med en utvecklingsbana som inte hämmas av
elbrist.

”Totalt bedöms elbristen leda till mellan 200 000 och 800 000 färre årsarbetstillfällen, en effekt som till cirka 80 procent kan kopplas till regionkärnan och
där byggverksamhet ensamt står för nästan vart tredje jobb som går förlorat.”

TABELL 7
ELBRISTENS PÅVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN (TUSENTAL) I OLIKA
GEOGRAFISKA OMRÅDEN FÖR
SCENARIO 1, 2 OCH 3. PROCENTUELL
FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED POTENTIAL, DVS. SITUATION UTAN ELBRIST,
INOM PARENTES.

2022
Tusental (%)

2023
Tusental (%)

2024
Tusental (%)

-9 (-1.1)

-30 (-3.6)

-44 (-5.3)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.8)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.7)

-30 (-2.1)

-47 (-3.3)

-9 (-1.1)

-30 (-3.6)

-44 (-5.3)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.8)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.7)

-30 (-2.1)

-47 (-3.3)

-9 (-1.1)

-30 (-3.6)

-44 (-5.3)

Inre förorter

0 (0)

0 (0)

-3 (-0.8)

Yttre förorter

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-9 (-0.7)

-30 (-2.1)

-47 (-3.3)

Scenario 1
Regionkärnan

Hela länet
Scenario 2
Regionkärnan

Hela länet
Scenario 3
Regionkärnan

Hela länet
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2025
Tusental (%)

2026
Tusental (%)

2027
Tusental (%)

2028
Tusental (%)

2029
Tusental (%)

2030
Tusental (%)

2031
Tusental (%)

Totalt
2022–2031
Tusental (%)

-58 (-7)

-71 (-8.5)

-85 (-10.1)

-58 (-6.8)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-355 (-4.2)

-19 (-4.8)

-26 (-6.3)

-32 (-7.8)

-9 (-2.1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-89 (-2.1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-77 (-5.3)

-97 (-6.7)

-117 (-8)

-66 (-4.5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-443 (-3)

-58 (-7)

-29 (-3.5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-170 (-2)

-19 (-4.8)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-22 (-0.5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-77 (-5.3)

-29 (-2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-203 (-1.3)

-58 (-7)

-71 (-8.5)

-85 (-10.1)

-98 (-11.5)

-111 (-12.9)

-83 (-9.6)

-15 (-1.7)

-604 (-7.1)

-19 (-4.8)

-26 (-6.3)

-32 (-7.8)

-38 (-9)

-44 (-10.3)

-21 (-5)

0 (0)

-183 (-4.4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-77 (-5.3)

-97 (-6.7)

-117 (-8)

-136 (-9.1)

-155 (-10.3)

-104 (-6.9)

-15 (-1)

-787 (-5.3)
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TVÅ TILL FEM ÅRSPRODUKTIONER AV BOSTÄDER
KAN INTE BYGGAS

För att anpassa bostadssektorn till tillgänglig effekt
förutsätts ett radikalt minskat byggande, vilket
vi sett kommer att resultatera i en mycket kraftig
nedgång av produktion och sysselsättning inom
byggverksamhet.
Totalt bedöms elbristen leda till att mellan 27 000
och 67 000 färre bostäder byggs, beroende på hur
snabbt investeringarna i stamnätet kan driftsättas.
I det regionalekonomiska scenario som återspeglar
en utveckling utan elbrist förväntar vi oss en totalt
byggande om 140 000 bostäder under perioden
2021–2030, det vill säga i snitt 14 000 bostäder per
år. Elbristen hotar således två till fem årsproduktioner
av bostäder under de kommande tio åren.

TABELL 8

ANTALET BOSTÄDER SOM INTE KAN FÄRDIGSTÄLLAS TILL FÖLJD AV ELBRIST I SCENARIO 1, 2 OCH 3.
GENOMGÅNG AV OLIKA BOENDEFORMER I OLIKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN.

Område

Typ av bostad
Lägenhet i flerbostadshus

Regionkärnan

Inre förorter

Scenario 3
Antal
40 053

1 152

788

1 488

Totalt

31 333

20 268

41 541

Lägenhet i flerbostadshus

12 010

4 545

18 897

4 541

2 109

7 091

16 551

6 653

25 987

Lägenhet i flerbostadshus

0

0

0

Småhus

0

0

0

Totalt

0

0

0

42 191

24 024

58 950

5 693

2 897

8 578

47 884

26 921

67 529

Småhus

Småhus

Småhus
Totalt
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Scenario 2
Antal
19 479

Lägenhet i flerbostadshus
Hela länet

Scenario 1
Antal
30 181

Totalt

Yttre förorter

Som framgår av tabell 8 nedan är det primärt byggandet av lägenheter i flerbostadshus som hämmas.
Småhusbyggandet har sin tyngdpunkt i regionens
yttre delar, där elförsörjningen inte är lika ansträngd,
varför elbristen inte påverkar den nyproduktionsmarknaden i samma utsträckning.
Som vi beskriver ovan är görs bedömningen av
elbristens konsekvenser genomgående med en statisk
metod. Ett kraftigt dämpat bostadsbyggande skulle
dock sannolikt även kunna ge upphov till dynamiska
effekter genom att en förvärrad bostadsbrist stryper inflyttningen till länet från andra delar av länet
samtidigt som utflyttningen tilltar. Det betyder att
beräkningarna över det ekonomiska produktionsbortfallet med hög sannolikhet är kraftigt underskattade.
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NYA TUNNELBANELINJER RISKERAR ATT FÖRSENAS

Stockholmsregionens transportsystem står inför
sin största omställning sedan de tidiga efterkrigsdecenniernas massiva satsning på väginfrastrukturen
och den samtidiga uppbyggnaden av tunnelbanan.
Elektrifieringen av vägfordonsflottan har redan
inletts och kommer av allt att döma att ske med ett
accelererande tempo under de kommande 10–20
åren. Parallellt genomförs nu den mest omfattande
utbyggnaden av tunnelbanan sedan 1970-talet.
WSP:s försiktiga bedömning är att transporternas
effektbehov i Stockholmsregionen ökar med omkring
60 procent under de kommande tio åren, givet att
elbristen inte stryper utvecklingen. Om vi följer vår
metodik och gör det förenklade antagandet att transportsektorn, inte bara i sin helhet utan även i dess
delsektorer, tvingas att fullt ut anpassa sitt behov efter
tillgänglig effekt kan konsekvenserna sammanfattas
enligt följande:
Elektrifieringen av fordonsflottan hämmas, men
effekten bedöms bli marginell. I scenario 1, det mest
realistiska scenariot för utbyggnaden av stamnätet,
beräknas exempelvis andelen personbilskilometer
som körs på el att minska från 19 till 17,5 procent

år 2027. Skälet till detta är att elektrifieringen kring
mitten/slutet av 2020-talet fortfarande inte kommer
att ha fått fullt genomslag i fordonsflottan. Effekten
på transportarbetet med eldrivna fordon blir relativt
stor (-10 procent år 2027), men i förhållande till det
totala transportarbetet blir konsekvenserna väsentligt mindre.
Konsekvenserna för tunnelbaneutbyggnaden
riskerar att bli mer genomgripande, eftersom
driftsättning av nya sträckor innebär en relativt
stor procentuell ökning av SL:s totala effektbehov.
Planerad trafikstart för tunnelbanan till Barkarby
är satt till år 2026, medan den blåa linjens förlängning mot Södermalm, Nacka och Söderort beräknas
öppna år 2030. Förlängningen till Barkarby riskerar försenad trafiköppning i samtliga tre scenarier,
medan tidplanen för övriga utbyggnader äventyras
först om scenario 3 blir verklighet. Värt att notera
är att även Länsstyrelsen pekar på att tunnelbaneutbyggnaden är i riskzonen till följd av ett ökat effektbehov som sannolikt inte kan mötas givet status för
nätutbyggnaden.13

13 Länsstyrelserna (2020).
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Elbristen skapar osäkerhet och
bromsar grön omställning
Utöver mätbara kostnader för samhället skapar
elbristen osäkerhet när det gäller investeringar – i
infrastruktur, transportsektorns omställning, bostadsområden och i företags etableringar och expansioner.
Elnät är ett så kallat naturligt monopol. Eftersom
det inte är samhällsekonomiskt försvarbart med flera
parallella elnät som ägs och drivs av olika operatörer,
så är elnätet utportionerat på ett antal olika aktörer
som äger och förvaltar delar av nätet. För att inte
företagens monopolställning ska missgynna kunderna regleras deras verksamhet på flera olika sätt. Det
handlar exempelvis om att de har begränsade intäktsramar och därmed inte får höja priserna hur de vill.
Trots detta vittnar många företag om att de upplever
en utsatthet i förhållande till elnätsägaren på grund
av bristsituationen.
KUNDERNAS SVAGA STÄLLNING SKAPAR TYSTNADSKULTUR PÅ ELNÄTSMARKNADEN

Företag i Stockholms Handelskammares medlemskrets uppger att de upplever processen att ansöka
om nytt eller utökat elnätsabonnemang som osäker.
Återkommande kommentarer gör gällande att processen drar ut på tiden, att det är svårt att få besked,
att man som kund inte har någon insyn i hur processen ser ut eller hur olika ärenden prioriteras. Att
man inte kan vända sig till något annat elnätsbolag,
utan måste lösa frågan tillsammans med den nätleverantör som har monopol i det aktuella området, gör
att många företag upplever sig tvingade att försöka
upprätthålla en god relation till företaget för att inte
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missgynnas i processen – en misstanke som kanske
inte har bäring i praktiken, men som uppstår eftersom insynen i processen är så bristfällig.
Det upplevda beroendet av nätägarens goda vilja
leder till konsekvensen att få elnätskunder är villiga att tala offentligt om problematiken. Vi har fört
samtal med ett tiotal företag i olika branscher och i
olika delar av Stockholmsområdet som uttrycker en
oro för sin framtida elförsörjning eller bekräftar att
de redan påverkats negativt av elbristen på olika vis,
men många är ovilliga att figurera med namn just
eftersom man är rädd att det ska påverka dialogen
med elnätsägaren. Det är också svårt att få klara
besked från kommuner och myndigheter om på vilket
sätt elbristen påverkar dem.
Nedan följer några exempel på hur elbristen redan
idag påverkar utvecklingen i regionen i praktiken.
Exemplen är hämtade från intervjuer och från offentliga källor.
MATBUTIK FÖRSENAS FLERA ÅR TILL FÖLJD AV
ÄNDRADE BESKED

I Arninge, ett expansivt område i Täby kommun,
anmälde ICA Fastigheter år 2015 sitt intresse i en
kommunal markanvisningstävling för att bygga en
större butik. I ett tidigt skede uppgav såväl kommunen
som nätägaren att efterfrågad effekt fanns att tillgå. I
slutet av 2018 ändrades emellertid beskedet och effekttilldelningen minskades med mer än två tredjedelar
vilket inte är tillräckligt för att driftsätta butiken.
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området har bolaget ca 20 000 kvadratmeter färdigbyggda lager- och logistiklokaler och har möjlighet
att, genom ett antal byggnationer i etapper, utveckla
ytterligare drygt 50 000 kvm.
Castellum upplever processen och dialogen med
nätägaren som oförutsägbar och komplicerad. Man
upplever att kraven på kunden att lämna
ansökan om elnätsabonnemang mycket tidigt i processen är höga, men
ELEKTRIFIERAT LOGISTIKLAGER
att nätägaren därefter har svårt
KUNDE HA GETT MILJÖVINSTER
Det upplevda
att ge besked om ansökan överberoendet av nätägarens
huvudtaget kan beviljas, när
Dagligvaruhandelns problem
så kan ske eller i vilken grad.
med elförsörjningen stannar
goda vilja leder till
Castellum upplever det som
dock inte där. Ett halvår in
konsekvensen att få
svårt att gå elnätsägaren till
i utvecklingen av ICA:s nya
elnätskunder är villiga
mötes
vad gäller tidig ansökan
högautomatiserade lager i
att tala offentligt om
eftersom så långt projekterade
Brunna i Upplands-Bro komproblematiken.
handlingar som efterfrågas helt
mun meddelade nätägaren
enkelt inte finns i ett så tidigt skeatt man hade problem att förse
de. Efterhand har man genom dialog
kunden med efterfrågad effekt. Lagret
med nätägaren hittat lösningar för att
kommer att kunna öppnas enligt plan år
båda parter ska få en ökad förutsägbarhet i
2022, men utan tillräcklig effekttillgång för
processen, men den upplevda osäkerheten har i sin
att ladda de el-lastbilar som skulle sköta transportur lett till osäkerhet i dialogen med Castellums egna
terna mellan anläggningen och de många kunderna
kunder.
i regionen. Beskedet från nätägaren är att effektCastellum uppger att man som fastighetsutvecklare
behovet för att elektrifiera transporterna inte komvill ha frihet att kunna planera för kunders framtida
mer att kunna tillgodoses innan 2027–2028, vilket
behov och vill tillhandahålla förnybar el till som en
korrelerar med planen för utbyggt stamnät in till
del i sitt kunderbjudande. Men det bristande utbuStockholmsregionen.
det skapar beteendekonflikter. När fastighetsägaren
Den förlorade möjligheten att elektrifiera livsmedupplever att man har svårt att få tillräcklig mängd
elstransporterna till och från lagret i Brunna innebär
effekt beviljad, leder det till att man ansöker om
ett kännbart avbräck för ICA:s miljö- och hållbarhögre effekt än nödvändigt för att ha marginal ner
hetsarbete. Det handlar om 325 lastbilar som vardera
till det egentliga behovet. Fastighetsägaren bedömer
kör runt 6 000 mil per dag, i stort sett dygnet runt
att kunderna sannolikt kommer att efterfråga mer el
och till stor del i tätbefolkade områden. En övergång
framöver, exempelvis till laddning av elfordon, och
till eldrift hade förvisso minskat CO2-utsläppen,
att nätägaren samtidigt kommer att tilldela lägre
men det är inte den viktigaste effekten eftersom man
effekt än efterfrågat. Detta kan i förlängningen ge
redan kör med biodiesel vilket ger en betydande
upphov till ett osunt marknadsbeteende.
CO2-utsläppsminskning. Däremot ger biodieseldrivVidare upplever Castellum att man har tvingats
na transporter upphov till samma allvarliga miljöanpassa sina tekniska lösningar efter elnätsägarens
problematik som dieseldrivna sådana: kväveoxid,
intressen, och som en del av dialogen med nätägaren
partikelutsläpp och buller.
styrts mot att välja fjärrvärme istället för bergvärme
ICKE-TRANSPARENT PROCESS FÖRSENAR OCH
för fastigheternas uppvärmning. Det är ett val som
FÖRDYRAR FASTIGHETSUTVECKLING
visserligen reducerar fastigheternas totala elbehov,
men som man av olika skäl inte valt om man hade
Fastighetsbolaget Castellum äger planlagd mark i
fått välja fritt.
logistikklustret Brunna i Upplands-Bro kommun. I
Eftersom projektet som en följd av den lokala elbristen blivit kraftigt försenat har förutsättningarna
för de tilltänkta hyresgästerna hunnit ändras och
projektet behöver göras om till stora delar. I skrivande stund – fem år efter att intresseanmälan skickades
in till kommunen och efter två års dialog med nätägaren om elbristen – är det ännu oklart när
butiken kan öppna.
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STOCKHOLM TAPPAR I ATTRAKTIVITET BLAND
DATACENTER

I samtal med en datacenteraktör i Stockholmsregionen framkommer en bild av mycket utdragna
processer kopplat till tecknande av elnätsabonnemang, liksom svårigheter att nå lösningar för att på
ett planerat sätt minska effektförbrukningen för att
avlasta nätet under effekttoppar, så kallad laststyrning. Sammantaget upplever man svårigheter att
beviljas efterfrågad effekt vilket utgör en stark konkurrensnackdel, både i förhållande till andra delar
av landet och till andra nordeuropeiska storstäder.
Upplevelsen är att man förlorat affärer som en direkt
följd av elbristen.

regionens elnät redan eller snart är fulltecknat, kan
prognosen för dem rimligen ifrågasättas. Nedan följer
några exempel på infrastruktur som Länsstyrelsen i
en rapport till regeringen i september 2020 konstaterar utgör ett ökat effektbehov inom regionen:
•

Men måste datacenter verkligen etableras i Stockholm?

Närhet till Stockholm är avgörande för vissa typer
av datacenterkunder som är extremt beroende av
höga datahastigheter. Det handlar till exempel om
finansiella transaktioner, VR och självkörande bilar.
Andra typer av data är betydligt mindre beroende av
hastighet, och därmed närhet, till användaren. För
sådana aktörer kan andra delar av Sverige, särskilt
norr om Dalälven där effekttillgången är mycket god,
vara mer ändamålsenliga lokaliseringsorter.
INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORTSEKTORNS
OMSTÄLLNING HOTAS

Stockholm är landets tillväxtmotor och det pågår en
lång rad stora infrastrukturprojekt i regionen för att
möta den starka befolkningsökningen och genomföra
den gröna omställningen. Det för med sig en ökad
effektförbrukning. Givet det faktum att stora delar av
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•

•

Vägprojekten
Förbifart Stockholm (klart enligt plan 2030)
och Tvärförbindelse Södertörn (klart enligt
plan tidigast 2033) består till del av tunnlar,
som har en hög elanvändning till följd av de
stora fläktar som krävs för att ventilera dem.
Endast Förbifart Stockholm beräknas när den
är färdig förbruka 50 000 MWh per år, vilket
ungefär motsvarar elanvändningen i en mindre
kommun.14
ELBUSSAR: Elektrifieringen av bussar planeras accelerera under de kommande åren. Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar emellertid
att det redan idag finns en kapacitetsbrist sett
till utrymme för laddning av elbussar på vissa
bussdepåer i länet, vilket bromsar utvecklingen
framåt.15
ELBILAR: Länsstyrelsen nämner också att icke
namngivna elnätsägare i dialog med dem
uttrycker en oro för hur de ska hantera hemmaladdning av elbilar, som med dagens teknologi
är svår att styra till tider på dygnet där det finns
gott om tillgänglig effekt.16
VÄG- OCH TUNNELBYGGEN:

14 Länsstyrelsen Stockholm (2020)
15 Länsstyrelsen Stockholm (2020)
16 Länsstyrelsen Stockholm (2020)
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Handelskammarens förslag för att
mildra elbristens konsekvenser
Att elbristen hämmar Stockholms ekonomiska
utveckling och gröna omställning står utom allt
tvivel. Det finns en enda tydlig lösning på problemet:
att stamnätet in till staden byggs ut, så att den el
som efterfrågas kan distribueras in till användarna.
Utbyggnaden pågår redan, men av flera olika skäl
kommer Stockholmsregionen sannolikt att dras med
kapacitetsbrist i nätet i närmare tio år framåt. Under
tiden kommer näringslivets utveckling i regionen att
hämmas, investeringar bromsas och arbetstillfällen
kommer att försvinna eller aldrig skapas.
Det finns inget alexanderhugg som kan lösa problemet under tiden. I väntan på den förstärkning av
stamnätet som löser Stockholms effektproblem finns
politiska åtgärder att vidta för att mildra problematiken till viss del, men också för att säkerställa att
elsystemet anpassas så att liknande situationer inte
uppstår igen. Den allmänna debatten har gått het om
tillståndsprocessers längd, nätägarnas intäktsuttag
och ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer. Här
är vad vi anser borde göras ytterligare:

1. STÄRK KUNDERNAS STÄLLNING PÅ MONOPOLMARKNADEN FÖR ELNÄT

Kunderna måste få en starkare ställning i förhållande till elnätsmonopolet. Företag i Stockholm
upplever osäkerhet och utdragna processer när det
gäller att teckna nytt, eller utöka befintligt, elnätsabonnemang. Eftersom elnätsverksamhet är ett
monopol kan kunden inte vända sig till en annan
aktör. I vissa fall upplever kunderna att de behöver upprätthålla en god relation till elnätsbolaget
för att överhuvudtaget nå en lösning. Denna brist
på transparens och förutsägbarhet skapar osäkerhet för investeringar och hämmar företagens
verksamhet.
Inför en skarpare tidsgräns för handläggning
av förfrågningar för att sätta press på nätbolaget att möta kundernas behov av besked –
dagens praxis om max 2 år är alldeles för långt.
Inför en tydlig och transparent prioriteringsordning för projekt för att öka förutsägbarheten
i processen.
Ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag
att föreslå ytterligare lösningar för att stärka
kundernas ställning på elnätsmarknaden.

•
•
•

”

Det finns en enda tydlig lösning på problemet:
att stamnätet in till staden byggs ut
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2. SÄKERSTÄLL FJÄRR- OCH KRAFTVÄRME-

3. KORTA TILLSTÅNDSPROCESSEN FÖR ELNÄT

PRODUKTIONENS KONKURRENSKRAFT

BETYDLIGT – OCH SK YNDSAMT

Fjärr- och kraftvärmen är för viktiga för städernas energiförsörjning för att straffskattas bort.
Fjärr- och kraftvärme är helt avgörande för att
tillgodose effektbehovet i Stockholm under de
kommande 8–10 åren. Fjärrvärmesystemet bidrar
till att värma upp bostäder och lokaler utan el och
gör därmed att elen kan användas där den gör mer
nytta. Kraftvärme har flera värdefulla egenskaper:
den är resurseffektiv eftersom den producerar el
och värme från förbränning av stadens avfall, den
är lokal vilket gör den oberoende av elnätets överföringskapacitet in till staden, och den är planerbar vilket gör att dess elproduktion kan anpassas
efter efterfrågan.

Regeringen måste skynda på sitt arbete med att
korta byggtiderna för elnät. Idag tar det mellan 10
och 15 år att bygga nya stamnätsledningar. Endast
ett par år av den tiden är byggtid – resten går åt
till byråkratiska processer. I juni 2019 lämnade
en statlig utredning förslag till lösningar för att
korta processen med totalt uppskattningsvis 1–2
år. Flera aktörer i energisektorn menade att det var
otillräckligt. Ingen proposition baserad på utredningens förslag har till dags dato presenterats. I
budgetpropositionen för 2021 anslogs visserligen
medel till Energimarknadsinspektionen för att de
ska kunna skynda på sin egen handläggning, men
det är inte på långa vägar tillräckligt.

För Stockholms del är kraftvärme den enda lokala,
planerbara energikällan och därmed är den
helt grundläggande för regionens elförsörjning.
Kraftvärmen är dock skattemässigt missgynnad,
vilket påverkar dess konkurrenskraft. Den behöver
skyndsamt få långsiktigt stabila förutsättningar
som speglar dess viktiga roll i städers energisystem.
Avskaffa avfallsförbränningsskatten, som
infördes våren 2020 och som av regeringen
själv, liksom av många remissinstanser,
har bedömts som kontraproduktiv ur miljöoch klimathänseende och som fördyrar
kraftvärmeproduktionen.
De stora systemnyttotjänster som fjärr- och
kraftvärmen bidrar med till elsystemet borde premieras bättre på marknaden och ges
långsiktigt stabila förutsättningar – exakt hur
borde skyndsamt bli föremål för utredning och
politisk debatt (se förslag 4).

Parallellt pågår den så kallade klimaträttsutredningen som ska föreslå åtgärder för att anpassa
all svensk lagstiftning till klimatmålen. Den ska
lämna ett delbetänkande om ändring av miljöbalken så att investeringar med lokala negativa
miljöeffekter men som bidrar till klimatnytta,
exempelvis elledningar, inte kan nekas eller
överklagas med miljöbalken som stöd. Tidsfristen
för delbetänkandet blev nyligen uppskjuten fyra
månader.

•

•

Det är mycket olyckligt att viktiga lagändringar
drar ut på tiden när vi redan befinner oss i en situation med annalkande elbrist. Att korta tillståndsprocesserna bidrar sannolikt knappt till att
påverka Stockholmsregionens elbrist på kort sikt,
men är fundamentalt för att samma situation inte
ska kunna uppkomma någon annanstans, någon
annan gång.
Regeringen måste skynda på arbetet med att
ta fram en proposition utifrån de förslag som
nätkoncessionsutredningen lämnade, och presentera en sådan snarast.
Klimatmålsutredningen bör presentera sitt delbetänkande i tid och regeringen bör skyndsamt
utarbeta en proposition utifrån förslagen.
Regeringen bör skyndsamt utreda ytterligare
möjligheter att förkorta handläggningen av
nätkoncessioner.

•
•
•
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UTGÅ FRÅN KUNDENS BETEENDEN OCH BEHOV FÖR
ATT ÖKA FLEXIBILITETEN

4. SLUT EN BLOCKÖVERSKRIDANDE
EFFEKTÖVERENSKOMMELSE

Politiken måste ta ansvar för att säkerställa att vårt
elsystem kan leverera den effekt som efterfrågas i
vårt land. En fullständig självklarhet kan tyckas,
men som denna rapport visar gäller motsatsen.
I ett läge där såväl tillväxt som grön omställning
leder till ökad elanvändning framöver samtidigt
som nätutbyggnaden dröjer, elproduktionen blir
allt mindre planerbar, kapacitetsbrist i nätet är en
reell riskfaktor i flera regioner, lönsamheten för
den planerbara baskraften urholkas och behovet
av ny elmarknadsdesign blir allt mer uppenbar,
saknas en formaliserad politisk process för att
diskutera och lösa utmaningarna. Följden blir en
osäkerhet kring vår förmåga att tillgodose vårt
effektbehov på sikt. I praktiken innebär det en
osäkerhet kring huruvida vi kommer lyckas med
att nå våra klimatmål och bibehålla det välstånd vi
byggt.
Politiken måste ta ett helhetsgrepp kring frågor
som rör vår elförsörjning och skapa långsiktiga
och stabila förutsättningar för att anpassa elsystemet efter framtidens behov. En blocköverskridande
överenskommelse krävs, och den borde svara på
frågor som:
Hur säkerställer vi effektbehovet i alla delar av
Sverige på lång sikt?
Hur kan viktiga systemnyttotjänster, som planerbarhet, prissättas på elmarknaden?
Hur säkerställer vi en snabbare utbyggnad av
elnätet för att matcha behoven framöver?

•
•
•

Ett ord borde också bli sagt om betydelsen av kundernas beteende på den just nu snabbt föränderliga elmarknaden. Mycket av debatten om hur framtidens
elmarknad borde utformas handlar om möjligheterna
att öka flexibiliteten i elförbrukningen. Lösningar
finns för att i viss mån jämna ut effektbehovet och
därmed sänka de allra högsta effekttopparna. De
utgår ofta från elnätsägarens perspektiv – att avhjälpa
effektbrist – men innebär i praktiken att kunden
åläggs rollen som möjliggörare. Det kan till exempel handla om olika typer av flexibla avtal mellan
nätägaren och kunderna, där kunderna minskar sin
elanvändning vid effekttoppar, om tekniska lösningar
som automatiskt styr effektbehovet genom att reglera
elanvändningen, s.k. laststyrning – eller rentav att
kunder går över från berg- till fjärrvärme för att frigöra effekt. På sikt kan det också handla om lösningar
där elkunder till och med bidrar till elförsörjningen,
genom inmatning från batterier i fordon, hushåll eller
från privata solcellsanläggningar.
Potentialen i flexibilitetslösningar måste dock ligga
i att kunderna frivilligt väljer att använda sig av dem.
Att anpassa sin elförbrukning är i vissa fall att kringskära sin verksamhet eller sina valmöjligheter, i andra
fall en åtgärd som ger liten påverkan på verksamheten men också väldigt lite tillbaka i plånboken. Ska
denna potential kunna realiseras på riktigt så krävs
attraktiva incitament för kunderna, antingen i termer
av reda pengar eller i termer av effektiv beteendestyrning, s.k. nudging. I kombination med teknikutveckling som digitalisering och batterilagring finns
det stort utrymme för lagstiftaren att lägga fram en
visionär plan för ett nytt, mer
flexibelt elsystem framåt. Här finns mycket
att hämta för
lagstiftare och
Potentialen i
elnätsbolag
flexibilitetslösningar
med ambitiomåste
dock ligga i att
ner att även se
kunderna frivilligt väljer
till kunderna,
att använda sig
och nu är
av dem.
precis rätt tid
att starta.
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Avslutande kommentarer
– dags att ta elbristen på allvar
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Ett viktigt påpekande är att vår beskrivning av elbristens konsekvenser vilar på antagandet att aktiviteten i
ekonomin omedelbart återgår ett jämviktsläge så fort
”taket” lyfts och elkraftsystemet fullt ut kan understödja den underliggande utvecklingspotentialen.
I verkligheten lär det inte vara så enkelt. Ett förhållande som pekar mot mer permanenta återverkningar är att Stockholm konkurrerar på en internationell marknad om vissa typer av ”lättflyktiga”
investeringar och företagsetableringar. Att de snabbt
skulle bedöma Stockholm som den mest attraktiva
etableringsorten kort efter att regionen genomlevt en
relativt lång period av elbrist förefaller osannolikt.
Samtidigt kan en stor del av genomslaget på produktion och sysselsättning kopplas till verksamheter som
i huvudsak drivs av lokal/regional efterfrågan och i
dessa fall är det mer rimligt att utgå från att tillväxten
i ekonomin ganska återfinner sitt jämviktsläge, när elförsörjningen så tillåter. Det är dock svårt, gränsande
till omöjligt, att kvantifiera i vilken utsträckning de
ovan redovisade effekterna kommer att bli bestående
eller om de är av övergående karaktär.
En annan komplicerad fråga är om den förväntade elbristen i de centrala och halvcentrala delarna
av regionen kommer att leda till en omlokalisering
av produktion och bostadsbyggande till de yttre
delarna av huvudstadslänet, en mekanism som i så fall
skulle dämpa de negativa effekterna på den samlade
regionala ekonomin. Det ansträngda kapacitetsläget
i de yttre delarna av Stockholms län, trögheter i den
fysiska planeringen, vissa verksamheters mycket
starka preferenser för täta, urbana miljöer samt den
regionala bostadsmarknadens tydliga segmentering i
lokala delmarknader talar dock sammantaget för att
omlokaliseringens omfattning sannolikt kommer att
bli relativt begränsad.
Vidare bygger beräkningarna i denna rapport på
att huvudstadsregionens elkraftsystem måste vara
dimensionerat för att klara vintertemperaturer på

omkring -20 grader. Konsekvenserna av elbristen
kan påtagligt mildras om man tillåter en betydligt
lägre buffert i systemet, det vill säga om man godtar
en relativt hög sannolikhet för att regionen under de
kommande vintrarna hamnar i ett läge då elen inte
räcker till. En sådan strategi förutsätter dock att man
från ansvariga aktörer öppet, tydligt och i god tid
redovisar en plan för hur man avser att genomföra en
eventuell elransonering.
Därtill bör man reservera sig för att nya tekniska
lösningar för en flexiblare elanvändning kan påverka
kapacitetssituationen väsentligt. Utvecklingen på detta
område går nu snabbt, men vilka effekter detta kan få
för elförsörjningen i Stockholm under de närmaste tio
åren står fortfarande skrivet i stjärnorna.
Slutligen är det lätt och på samma gång påfallande
svårt att föreställa sig vilka enorma negativa konsekvenser som långvarig elbrist får på en modern ekonomi. Det lätta ligger i att vi alla inser hur djupgående
vårt behov av el är och att detta behov i en rad olika
avseende tenderar att öka över tid. Samtidigt är det
kanske svårt att mentalt ta till sig att det som en gång
var ett svenskt adelsmärke och en grundbult i bygget
av det moderna Sverige, den trygga elförsörjningen,
numera är en skugga av sitt forna jag.
Möjligen är det just dessa eventuella beteendeförändringar som är den mest intressanta aspekten när
man analyserar de långsiktiga konsekvenserna av
elbristen. Vilka följdverkningar uppstår när insikten
om att bristerna i elkraftsystemet är så allvarliga att
sådant vi under decennier tagit för givet nu måste ifrågasättas? Vad händer i människors huvuden när säker
tillgång på el förvandlas från en konstant till eventualitet? Hur påverkar det vårt kollektiva självförtroende
och framåtanda, individens vilja att starta företag,
låna till en bostad eller en köpa en ny eldriven bil?
Nu, om inte förr, är det dags att ta denna fråga på
allra största allvar.
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Appendix A

Rapsmodellen
Raps är en så kallad allmänjämviktsmodell som
fångar upp det komplexa samspelet mellan olika
delar i den regionala ekonomin. Modellsystemet
består av sex delmodeller; befolkning, arbetsmarknad,
regional ekonomi, bostadsmarknad samt två så
kallade eftermodeller för kommunalekonomi respektive miljöpåverkan.
Modellen drivs av en exogent given efterfrågan
riktad mot regionens produktion i olika branscher.
Antagandena kring hur efterfrågan förändras
över tid och i olika branscher baseras på de framtidsscenarier för svensk ekonomi som regelbundet
arbetas fram inom ramen för Finansdepartementets
långtidsutredning.

Raps kan användas för att ta fram prognoser på skiftande geografisk nivå: en enskild kommun, en valfri
grupp av kommuner, ett län eller en lokal arbetsmarknad (pendlingsregion). Modellen genererar
prognoser för produktion och sysselsättning fördelat
på totalt 49 branscher.
Raps har utvecklats i samarbete mellan SCB,
Nutek (numera Tillväxtverket), det norska forskningsinstitutet SINTEF och WSP. Modellen har
tidigare använts inom ramen för Finansdepartements
Långtidsutredning (LU 2015), vid framtagande av
indata till Trafikverkets nationella planering samt
inom arbetet med den regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län (RUFS).

(2)
ARBETSMARKNAD

(3)
REGIONALEKONOMI

(1)
BEFOLKNING

EFTERMODELL
MILJÖ (6)
(5)
KOMMUNAL
MODELL
(4)
BOSTADSMARKNAD
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Appendix B

Effektbehovet inom transportsektorn
JÄRNVÄG

I ett första steg har vi med utgångspunkt i nationella
data för perioden 1990–2018 gjort en framskrivning av energianvändning per personkilometer.
Framskrivningen är logaritmiskt, det vill säga
antagandet är att den framtida energianvändningen
per personkilometer kommer att fortsätta att minska i
enlighet med det historiska mönstret, men i avtagande takt. Statistiken över energianvändning är hämtad
från Energimyndigheten, medan data över persontransportarbete kommer från statliga Trafikanalys.
Ett startvärde för framskrivningen av effektbehovet har skapats genom att utgå från SCB:s regionala
energianvändningsstatistik och aggregatet ”transporter”. Den spårbundna trafiken torde vara den helt
dominerande elkonsumenten i detta aggregat. För att
erhålla ett indikativt värde på järnvägens energianvändning år 2018 har total elanvändning för aggregatet ”transporter” minskats med den elanvändning
som SL redovisat.
Startvärdet har i ett sista steg räknats upp med
avseende på antagen tillväxttakt i dels energianvändning per personkilometer, dels persontransportarbete på järnväg. Persontransportarbetet på
järnväg i Stockholms län har antagits växa i linje
med Trafikverkets basprognos, vilket innebär en
trafiktillväxt om 1,7 procent per år under perioden
2014–2040.
SL:S SPÅRTRAFIK

Historisk statistik, som tagits fram med ledning av
data från SL:s årsredovisningar, visar på en relativt
lång trend av sjunkande elanvändning per resenär.
Kapacitetsbrister har inneburit att antalet resenärer
i den spårbundna SL-trafiken under senare år vuxit
långt snabbare än antalet vagnkilometer, vilket per
definition leder till en sjunkande elanvändning per
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resenär. Detta är av lätt insedda skäl en utveckling
som inte kan fortgå hur länge som helst. Till detta
kommer stora investeringar i den spårbundna kollektivtrafiken, inte minst nya tunnelbanelinjer, vilket
allt annat lika bör öka elanvändningen per resenär.
Sammantaget har vi bedömt att detta motiverar en
logaritmisk framskrivning av elanvändningen per
resenär, det vill säga att elanvändningen fortsätter att
minska, men i avtagande takt.
För att skriva fram den totala elanvändningen i
SL:s spårtrafik har den prognostiserade framtida
elanvändningen per resenär multiplicerats med antalet resenärer. Antalet resenärer har antagits växa i
linje med länets förväntade befolkningstillväxt, vilket
överensstämmer väl med det historiska mönstret.
VÄGTRAFIKEN

Andelen av trafikarbetet för olika fordonstyper som
utförs under eldrift har skrivits fram med ledning av
data från Trafikverkets scenarioverktyg. Med detta
modellverktyg kan man simulera effekten på bland
annat trafikarbetet givet olika ekonomiska styrmedel.
De andelar vi tillämpat bygger på ett scenario med
något starkare ekonomiska styrmedel än vad som
gäller idag, bland annat genom en ökad reduktionsplikt för personbilar och strängare utsläppskrav från
EU. Från Trafikverkets scenarioverktyg har vi även
hämtat uppgifter om elförbrukning per fordonstyp
och mil.
Trafikarbetet per fordonstyp har skrivits fram
med ledning av de nationella antaganden som görs
i Trafikverkets basprognos. För att erhålla en trafiktillväxt som är anpassad till Stockholms län och de
tre alternativa regionalekonomiska framtidsscenarierna har vi antagit att trafikarbetets elasticitet med
avseende på förändringar i BNP/BRP är den samma
som i riket.
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