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teringar i transportinfrastrukturen. 
Investeringsbehovet förstärks av 
att befolkningstillväxten är starkt 
koncentrerad till de delar av länet 
där kapacitetsbristerna på en rad 
områden redan märks.    

Utmaningen kan beskrivas som 
att länet måste rusta sig för det nya, 
för alla de möjligheter som ligger i 
en växande ekonomi under stark 
omvandling, och samtidigt ta itu 
med det stora reinvesteringsbehov 
som kan kopplas till de enorma 
satsningar på grundläggande sam-
hällelig infrastruktur som gjordes 
under 1950-, 60- och 70-talen.  

SVERIGE växer så att det 
knakar och det gäller i syn-
nerhet Uppsala län. Under 
det senaste två decennier-

na har länets befolkning ökat med 
över 90 000 invånare, och tillväxten 
förväntas fortsätta.    

Befolkningstillväxten, tillsammans 
med snabb teknisk och kommersiell 
utveckling samt ett stort uppdämt 
behov av hållbar samhällsinfrastruk-
tur kommer att kräva mycket stora 
investeringar och politiska beslut 
som möjliggör dessa. Det handlar 
bland annat om ett omfattande 
bostadsbyggande och stora inves-

Bostadsbyggande samt satsningar 
på vägar och spår är ständigt i det 
politiska blickfånget. Men behovet 
av investeringar gäller även i VA-sys-
temen, bredbandsinfrastrukturen 
och elnäten. På grund av en hög 
historisk leveranssäkerhet är dessa 
sällan uppmärksammade vilket dock 
snabbt förändras vid akuta avbrott, 
när bristsituationer uppstår, när 
krig rasar eller priserna skenar. De 
senaste årens debatt om elförsörj-
ningen är ett exempel på detta.  

Brister i den dolda infrastrukturen, 
el, VA och bredband, kan få stora 
och långsiktigt negativa effekter på 

utvecklingen i Uppsala län, bland 
annat genom ett lägre bostadsbyg-
gande, hämmad inflyttning, brom-
sad omställningstakt, stagnerad 
utveckling i näringslivet och utebliv-
na företagsetableringar.   

Detta är bakgrunden till att Stock-
holms Handelskammare i Uppsala 
län låtit konsultföretaget WSP ana-
lysera investeringsbehoven i den 
dolda infrastrukturen. Vilka regional-
ekonomiska effekter kan fortsatt ef-
tersläpande investeringar medföra? 
Vilka lösningar finns för att undvika 
effekterna av en växande infrastruk-
turskuld? Hur resonerar näringsli-

vets aktörer? Hur ser man på elen, 
bredbandet och VA? Vad får det för 
praktiska konsekvenser i närtid och 
på sikt om det inte fungerar?    

Inom ramen för studien har inter-
vjuer genomförts med företag som 
Vattenfall Eldistribution, IP-Only, 
Domarbo. Fresenius Kabi och Upp-
sala Vatten. Information om nuläget 
och utvecklingsmöjligheter har även 
inhämtats vid ett rundabordssamtal 
med representanter från ett antal 
företag, kommuner samt Länssty-
relsen.   

Rapporten består av tre delar. Del 
1 återger de sammanfattande syn-

punkterna och bedömningarna från 
intervjuade företag. Del 2 består 
av de regionalekonomiska beräk-
ningarna och scenarierna. I rappor-
tens avslutande Del 3 presenteras 
sammanfattande observationer och 
policyrekommendationer. 
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Infrastrukturen 
som inte syns

»Länet behöver rusta inför och  
anpassa sig till framtida utmaningar.«



Rapporten på 
tre minuter

Sammanfattning Brister i den dolda infrastrukturen, el, VA och 
bredband, uppmärksammas sällan förrän den inte fun-
gerar. Utan framsynta beslut och investeringar kan 
bristerna få stora och långsiktigt negativa effekter på 
utvecklingen.

Fram till år 2040 skulle en effektbrist i Uppsala län på 
dagens nivå leda till ett regionalt produktionsbortfall om
nästan 18 miljarder kronor, minskad sysselsättning med 
drygt 16 000 personer, nära 14 000 färre bostäder och  
13 000 färre elfordon.

Kommunerna i Uppsala län behöver rusta och bygga 
ut och underhålla VA-nätinfrastrukturen för minst ca 11 
miljarder kr fram till år 2040 för att inte hindra länets tillväxt, 
sysselsättning och förmåga till klimatomställning.

Ytterligare omkring 34 000 hushåll och arbetsställen i länet 
behöver anslutas för att mål om höghastighetsbredband 
ska kunna nås. Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att 
sträva mot full anslutningsgrad.20mrk

Investeringsbehov i länet till år 2040

»Den dolda infrastrukturen har stor betydelse för  
samhällets motståndskraft och förmåga att möta 
påfrestningar och hot, exempelvis relaterat till ett  
förändrat klimat och extremväder.«
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El är allas oro
Det är tydligt att brister i elsystemen är den del av 
den dolda infrastruktur som bedöms kunna få störst 
negativa konsekvenser på samhällsutveckling och 
företagsamhet. El genom två hål i väggen har länge 
tagits för given. Men oron inför hur det står till med 
effektförsörjningen, både på kort sikt under kalla vintrar 

INFRASTRUKTUREN SOM INTE syns, i denna rapport speci- 
fikt el, bredband samt vatten och avlopp, är viktiga 
samhällstillgångar för hela Sverige. Om de inte fungerar 
påverkas samhället negativt. Men, näringslivet värderar 
de olika samhällstillgångarna lite olika, inte minst utifrån 
ett resonemang om risk och konsekvenser. I denna text 
sammanfattas hur olika företag och aktörer i Uppsala 
län uppfattar nuläget och långsiktiga utmaningar kring 
nämnda infrastruktur. 

Del 1. Hur ser näringslivet på 
elen, bredbandet, vatten  
och avlopp?
 

och på längre sikt för att svara upp mot den snabba 
omställningen och ökade energibehovet. Ett företag 
beskriver det som: ”resonemangen om brist på el är ett 
nytt fenomen: Det har aldrig varit något bekymmer förr, 
elen har alltid funnits”.

El behövs till mer
Elen behövs till allt fler processer och verksamheter, 
inte bara att driva en maskin eller tända en lampa. För 
företag handlar det även om att säkerställa laddinfra-
struktur för hållbara transporter. Elen är det som flest 
företag uppfattar som det största hotet mot framtida 
tillväxt och potentiella nyetableringar i Uppsala. Inte 
minst inom tillväxtbranscher såsom e-handel.  

Det regionala- och lokala nätbolaget uppger att de 
klarar kapaciteten, men att de i sin tur är helt beroende 
av det statliga stamnätet. Det finns ansökningar inne 
om en ny koncession, men det går för långsamt i 
relation till hur snabbt verksamheterna vill expandera. 
Den kapacitet som finns idag räcker för närvarande, 
men är i stort sett nyttjad till max. Blickar man framåt ser 
enskilda näringsidkare effektbristen som ett faktum.  

”Elhandelsutvecklingen går så fort, det går inte att vänta 
på elförsörjningen” 

Elförsörjning ses därför som en viktig fråga för före- 
tagen att engagera sig i och försöka påverka aktörer 
med mandat att på sikt påverka kapaciteten. När beho-
ven väl uppstår hos näringen ”är det ofta för sent”. Med 
långa ledtider och besluts- och byggprocesser råder 
det en tydlig obalans mellan när behoven uppstår och 
när de kan tillgodoses.  

De som har möjlighet försöker lösa elfrågan genom att 
sörja för egen kapacitet och produktion, exempelvis 
genom att installera solceller på verksamheternas tak. 
På så sätt kan den enskilde aktören få bättre kontroll 
och hantera topparna i effektbehovet. Men, för de verk-
samheter som har riktigt stora effektbehov är det dels 
svårt att inhämta nödvändiga tillstånd från nätägaren, 
dels svårt att få en investering av egen elproduktion 
att bli ekonomiskt lönsam. Detta trots att elavbrott för 
de energiintensiva verksamheterna innebär betydande 
ekonomiskt tapp.  

”30 till 40 minuter elavbrott innebär 
10 till 20 miljoner i förlorade värden…
När elen bryts då förstörs en massa 
produkter, det är inte bara att mask- 
inen stängs av, det innebär en massa 
extra jobb med att kassera produkt- 
erna, och inte minst att rengöra. 
Dessutom är det svårt att få i gång 
våra datoriserade system efter ett 
elavbrott.” 

I dagsläget sker elavbrotten vid 
enstaka tillfällen, så de ekonomiska 
förlusterna väger inte upp för invest- 
eringar i en egen energiproduktion. 
Men det handlar även om förutsäg-
barheten i kraftförsörjningen. Då 
elen är en stor del av produktions-
kostnaden strävar alla efter att hålla 
den så förutsägbar och stabil som 
möjligt. Men, om framtiden innebär 
mer volatil och mindre planerbar 
elproduktion ses instabilitet som en 
framtida reell risk.  

”All osäkerhet i prissättningen 
skapar oro hos våra globala ägare 
vad produkten kommer att kosta. 
Ena veckan vindkraft, nästa vecka 
kolkraft, om det blir mycket upp 
och ner skapar det instabilitet och 
oförutsägbarhet”  

Så, för att säkra verksamheten är 
det inte bara en fråga om ren effekt, 
utan också stabilitet i kraftförsörj-
ningen. I framtiden gäller det att 
hantera ojämn eltillgång och ”kapa 
topparna”, till exempel genom lokal 
elproduktion och effektstyrning. Det 
efterfrågas högre inblandning av 
kunden i systemet. Tidigare har  
detta inte varit möjligt, men tack 
vare digitalisering är det idag både 
enklare och billigare att blanda in 
konsumenten och se vad de för-
brukar när och hur. Detta bedöms 
kunna påverka förbrukningen precis 
som individuella vattenmätare 

minskat vattenkonsumtionen med 
30 procent. Det ses inte som en er-
sättning för reinvesteringsbehoven, 
men kan ”köpa oss tid”.  

I intervjuerna framkommer tydligt 
en frustration över att ingen aktör 
överblickar helheten. Företag vill 
bygga ut och bygga nytt, men gör 
det utan att säkert veta om effekt-
behovet kan tillgodoses på längre 
sikt. Detsamma gäller elbehov för 
samhällsviktig offentlig verksamhet. 

Vattenfall ser att det kommer finnas 
dubbelt så mycket energi i deras 
nät 2030 och de har målet 99,99 
procent leveranssäkerhet. Men för 
att nå dit krävs att det finns leveran-
törer av el. Den stora utmaningen är 
punktlaster, det vill säga när många 
elintensiva verksamheter vill ansluta 
samtidigt. Då är det svårt att hinna 
bygga ut i den takt som kunderna 

»Elen är det som flest ser som störst risk, 
störst hot mot framtida tillväxt och potentiella 
nyetableringar i Uppsala.« 
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önskar och samhället utvecklas. Bedömningen är emellertid att förbättring  
i ledningskapaciteten redan under 2023 och 2024 kommer att möta efter- 
frågan och uppnå balans på ett bättre sätt.  

Flera framtidsscenarier pekar på, precis som Vattenfall, att den svenska  
energianvändningen kan komma att fördubblas fram till mitten av 2040- 
talet. Förutom att producera mer förnybar el gäller det att upprätthålla lev- 
eranssäkerhet samt säkerställa en jämn och hög leveranssäkerhet i  
både glesbygd och tätort. Mängden planerbar el (som kärnkraft) minskar 
samtidigt som investeringar i icke planerbar el (som vindkraft) ökar. 

En stor del av elproduktionen sker i norr medan förbrukningen är högst i 
söder, vilket ställer stora krav på transportvägarnas funktion och region- 
näten som ska sprida elen. Detta, i kombination med att stora delar av  
landets elsystem närmar sig en ålder på 50 år, kräver ökande investeringar.  

Tillståndsprocesserna för renovering och förnyelse av elsystem är sam- 
tidigt en tidskrävande flaskhals. Det tar ungefär två år att bygga en kraft-
ledning, medan tillståndsprocessen kan ta upp till tio år. Ett tydligt exempel 
är Forsmark 1 som sedan 2011 är tekniskt effekthöjt för att kunna mata ut 
120 MW högre effekt än idag, men att denna tillkommande effekt ännu inte 
har tagits till vara på grund av brister i stamnätet. Nu är förhoppningen att 
effekten höjs 2022.1

Vatten och avlopp har kapacitet och 
fungerar på det stora hela
Vatten och avlopp är liksom elen en förutsättning för att verka i Uppsala län. 
Många verksamheter, exempelvis inom life science, är högt beroende av 
rent vatten och mottagning av spillvatten med stadig leverans- och mottag-
ningskapacitet. Vissa företag har vatten som sin största enskilda råvara in i 
produktionen och utan vatten fallerar många verksamheter. Men tillgången 
till vatten och fungerande avlopp ses inte med lika stor oro som elförsörj-
ningen, eftersom man uppfattar att kapaciteten är säkrad.  

Men det väcks farhågor om framtiden. Vad skulle hända om vatten, som 
vi idag mer eller mindre tar för givet, imorgon inte är rent eller kommer ut 
kranen med samma självklarhet? Och om VA-systemen inte anpassats i tid 
utifrån behoven för en växande befolkning?  

Uppsala Vatten ser den snabba befolkningstillväxten som en stor utmaning, 
både när det gäller tillgång till vatten och dimensionering av avlopp. Större 
nederbördsmängder kan exempelvis inte enbart hanteras genom att  
dimensionera upp ledningsnätet, det behöver involvera andra samhälls- 
aktörer och klimatanpassning börjar redan vid stadsplanering. Många  
nationella myndigheter har delansvar för vatten och avloppsfrågor och 
därmed saknas en helhetssyn på vatten och avlopp på nationell nivå. Vem 
som ser den strategiska helheten blir precis som för elen en viktig fråga 
och måhända en viktigare utvecklingsfråga än det operativa. Uppsala 
Vatten lyfter också utmaningen med att erhålla nödvändiga tillstånd (miljö 
och vattenverksamhet) i rätt tid. Utdragna domstolsprocesser riskerar att 
försena nödvändiga kapacitetsökningar i VA-systemen. 

Om vatten skulle bli en bristvara antas industrierna få kliva åt sidan först, 
men det väcker trots allt ingen större oro idag. Någon lyfter frågan om mer 
effektiv hantering av dagvatten och någon annan nämner behov av nya 
innovativa prismodeller som tar mer hänsyn till förbrukning, men oron kan 
inte jämföras med den som gäller för elförsörjningen.   

1Bohlin, I. och E. Rohman (2012), ”Does broadbrand 
speed really matter for driving economic growth? 
Investigating OECD countries”, International Journal 
of Management and Network Economics, April 
2012.
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Det betonas vidare att bredband behöver sättas i ett 
stad-landperspektiv. Det är till fastigheter och arbets-
ställen på landsbygden som täckningen uppvisar störst 
brister, samtidigt som dragning till de sista hushållen 
och arbetsplatserna blir förhållandevis dyr.  

”Snedfördelningen är störst på landsbygderna. Det 
finns en hög penetration i tätorterna, medan landsbyg-
den halkar efter. Vi ser att betydelsen av bredband är 
större ju längre bort man bor, beroendet ökar”  

 

Utmaningar som beskrivs i intervjuerna kopplar till lag-
stiftning, regelverk, bristande helhetssyn och politisk 
opinion. Det beskrivs som alltför tidsödande att bygga 
upp produktionen (framför allt el och VA) och fiber- 
utbyggnaden påverkas negativt av ineffektiv tillstånds-
hantering. Vidare ses tillståndsprocesserna som alltmer 
komplicerade med långa ledtider. Den politiska utma
ningen är tydlig, inte minst kopplat till det som anses 
fungera relativt väl idag såsom vatten och avlopp: 

”Du vinner inga val på att säkerställa att vatten finns om 
20 år.” 

De verksamheter som vi talat med kan alla beskriva 
konsekvenser av en oförutsägbar infrastruktur som 
inte syns. Sammanfattningsvis beskriver näringslivet 
faktiska ekonomiska tapp orsakade av brister i framför 
allt elförsörjningen och höga elpriser som en reell kon-
sekvens i närtid. På längre sikt är hindren mer svårblick-
bara, men det är lätt att se de ömsesidiga beroendena 
mellan de olika försörjningssystemen, dess kopplingar 
till näringslivsutvecklingen och inse att samtliga är helt 
avgörande för tillväxt och konkurrenskraft.

Generellt sett är VA-branschen mycket anläggningstung 
och kräver stora investeringar, renovering och utveck-
ling, samtidigt som investeringarna tar lång tid. Om 
investeringarna skjuts på framtiden innebär det att 
investeringsbehoven växer för varje år som går och att 
mer medel behöver användas för att reparera befintliga 
system, snarare än att utveckla nya.  

Eftersom VA-systemen i hög grad är beroende av såväl 
kvantitet som kvaliteten av naturresurserna är påverkan 
av klimatförändringar samt förekomsten av miljöföro- 
reningar särskilt påtagliga. Även fastigheter med enskild 
VA-försörjning riskerar att påverkas av torka, skyfall och 
miljöföroreningar.

Bredband  
– de sista procenten
Bredband har i många år varit ett diskussionsämne, 
inte minst i de mer glesa landsbygdsgeografierna. Som 
en företagare i Uppsala uttryckte det: ”Bredband, där 
har det tjatats om att det saknas, elen har alltid funnits 
tagits för given.” Under senaste åren har bredband 
nått allt fler i Uppsala län och idag finns bredband 
till en majoritet och bland företagen som intervjuats 
lyfts inte IT-kapacitet som en begränsande faktor för 
utveckling. Inom de flesta verksamheterna finns dock 
ett kritiskt beroende kopplat till möjligheten att säkra 
datakommunikationen, och särskilt övriga tekniska 
försörjningssystem är beroende av fungerande 
datakommunikation mellan olika anläggningar (energi 
och VA-systemen). 

Efterfrågan på fiber på landsbygden är fortsatt hög,  
och där saknar fortfarande drygt 18% av hushållen  
i Uppsala län tillgång. I samband med utbyggnad till 
hushåll kan utbyggnad av datakommunikation för 
anläggningar inom exempelvis energi och VA-system 
komma till stånd. Fortsatt utbyggnad är också viktigt för 
att öka säkerheten i anläggningarnas kommunikation 
genom redundanta förbindelser till kritiska punkter. 

Företagen förutsätter att bredbandet ska fungera precis 
som man länge sett på elen, stoppa in en sladd och det 
ska fungera. I tider av digitalt distansarbete blir bred-
bandet en lika naturlig del av basbehoven i hemmet 
eller verksamheten som el och vatten. Tillgång till bred-
band kan även betraktas som en fråga om inkludering 
och social hållbarhet. 

Aktörer inom bredbandsområdet menar att de nationella 
bredbandsmålen behöver brytas ner på relativt finskalig 
geografisk nivå, så att varje enskild användare inklude-
ras. Den bredbandslöse har ingen nytta av att grannen 
har en god uppkoppling, om man själv saknar den.  

»Den kritiska infrastrukturen 
måste fungera för att inte 
hota tillväxt och utveckling.«

Utmaningar och dess  
konsekvenser
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BEHOVET AV INVESTERINGAR i olika typer av grundläggande samhällelig infrastruktur är 
nära knutet till storleken och strukturen på den framtida ekonomiska tillväxten. I ett 
första steg, som en bas för den fortsatta analysen, har WSP därför skapat ett regio-
nalekonomiskt scenario för Uppsala län. Scenariot sträcker sig fram till år 2040 och är 
framtaget med hjälp av den regionalekonomiska analys- och prognosmodellen Raps. 

Sett över hela perioden 2020–2040 förväntas bruttoregionprodukten (BRP), det 
vill säga den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukten (BNP), öka med 
i genomsnitt 1,6 procent per år. Det är en något lägre tillväxttakt jämfört med de se-
naste två decennierna som beror på att befolkningsökningen dämpas, vilket i sin tur 
huvudsakligen förklaras av ett minskat utrikes flyttnetto.  

Befolkningen växer med i medeltal 0,5 procent år, vilket innebär att Uppsala län får 
omkring 50 000 fler invånare fram till år 2040. Denna utveckling ligger linje med 
SCB:s nationella befolkningsprognos som utgår från ett successivt minskat utrikes 
flyttnetto under kommande decennier. Prognoser från Region Uppsala uppskattar 
befolkningsökningen till 0,8 procent per år, vilket skulle innebära omkring 62 000 fler 
invånare till år 2040. Skillnaden består i olika antaganden kring inrikes inflyttning till länet.2  

Utifrån WSP:s beräkningar växer sysselsättningen med i genomsnitt 0,7 procent per 
år, vilket är något snabbare än befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år). Detta möjlig-
görs genom en ökad sysselsättningsgrad, inte minst bland utrikes födda och äldre.  

En ökad sysselsättningsgrad tillsammans med en relativt balanserad demografisk 
utveckling och en produktivitetstillväxt som förväntas ligga något över genomsnittet 
för de senaste två decennierna innebär sammantaget att välståndet, mätt som BRP 
per invånare, beräknas växa i linje med det historiska genomsnittet.  

Som en konsekvens av den dämpade befolkningstillväxten faller bostadsbyggandet 
i förhållande till dagens mycket höga nivåer. Mellan år 2000 och 2019 färdigställdes 
det i medeltal drygt 1 900 bostäder per år i Uppsala län, med en topp på över 3 500 
bostäder per år i slutet av perioden. Under kommande två decennier pekar WSP:s 
prognoser på att den årliga produktionsvolymen hamnar på ungefär hälften av den 
historiska medeltalsnivån.   

Del 2. Ett regional- 
ekonomiskt scenario

Tabell 1. Regionalekonomiskt scenario; nyckeltal

2https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/statistik-och-analyser/rapporter/
befolkningsprognos-for-uppsala-lan-2019-2050.pdf

. 2000–2019 2020–2040
Befolkning (årlig tillväxt, procent) 1,2 0,6
Befolkning 20–64 år (årlig tillväxt, procent) 1 0,6
Sysselsatt dagbefolkning (årlig tillväxt, procent) 1,6 0,7
BRP (årlig tillväxt, procent) 2,3 1,6
BRP per capita 1,1 1,1
Produktivitet (årlig tillväxt, procent) 0,7 0,9
Bostadsbyggande (antal per år) 1945 888
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Elnäten
Akut kapacitetsbrist  
– men kavalleriet är på väg, eller?
Hotet mot elförsörjningen i Uppsalaregionen kan till stor 
del kopplas till brister i det statligt förvaltade stamnätet. 
I dagsläget är det framför allt de södra delarna av länet, 
det vill säga Uppsala och Knivsta, som berörs. Vid 
en riktig köldknäpp bedöms effektbehovet i den här 
geografin kunna vandra i väg upp mot 370 MW, medan 
regionnätsägarens abonnemang gentemot Svenska 
Kraftnät endast möjliggör ett effektuttag om knappt 
300 MW. Det innebär således att det för närvarande 
råder en betydande latent kapacitetsbrist i regionens 
elnät, som vid en hård och kall vinter kan utvecklas till 
en reell kris. 

På kort sikt hanteras den ansträngda situationen genom 
att efter bästa förmåga reducera effekttopparnas mag-
nitud, bland annat genom att nätägaren erbjuder flexibla 
avtal gentemot kund samt genom etableringen av en 
lokal eleffektmarknad.3 En långsiktigt hållbar situation 
kan dock nås först efter omfattande förstärkningar av 
stamnätet, vilket också ligger i plan. Under de kommande 
två-tre åren planeras åtgärder som sammantaget kom-
mer öka det möjliga effektuttaget från stamnätet med 
omkring 250 MW. År 2023 tillförs cirka 100 MW, år 2024 
ytterligare omkring 150 MW och år 2030 lyfts effekttaket 
ytterligare, till nivåer som under lång tid framöver kommer 
att ge betryggande marginaler.4   

Men, en kedja är inte starkare än dess svagaste länk 
och det gäller i allra högst grad även elkraftsystemet. 
När det statliga stamnätet dimensioneras upp för att 
parera behovet i ett län under snabb tillväxt och om-
ställning, så måste dessa investeringar även matchas av 
åtgärder i underliggande nät, det vill säga i region- och 
lokalnäten. I annat fall flyttas bara problemet från en 
huvudman till en annan och elförsörjningen kommer att 
fortsätta vara en hämsko för länets utveckling.  

I detta sammanhang kan vi konstatera att en mycket 
stor del av komponenterna i de region- och lokalnät 
med koppling till Uppsala län har sitt ursprung i invest- 
eringar som gjordes under 1970- och 80-talen (figur 1 
och 2). Regionnätets genomsnittliga ålder uppgår till 27 
år, men om investeringarna hållit jämna steg med den 
faktiska förslitningen borde den snarare legat på om- 
kring 22 år.5 I lokalnäten tycks investeringar ha hållit  
mer jämna steg med förslitningen och här uppgår  
genomsnittsåldern till mer rimliga 23 år.  

Situationen i lokal- och regionalnäten har kommit i 
skymundan när det mediala och politiska strålkastarlju-
set under de senaste åren riktats mot de eftersläpande 
investeringarna i det statliga stamnätet. Detta är olyck-
ligt både ur ett samhällsekonomiskt och tekniskt per-
spektiv. De mer finmaskiga regional- och lokalnäten är 
betydligt mer omfattande mätt i antal kilometer ledning 
och i ekonomiskt värde. Enbart återanskaffningsvärdet 
på regional- och lokalnät med koppling till Uppsala län 

bedöms uppgå till cirka 100 miljarder kr, vilket är 30 
miljarder kr mer än för hela det statliga stamnätet. Totalt 
sett, för hela riket, har region- och lokalnätet ett återan-
skaffningsvärde på närmare 500 miljarder kr.6  

Ovanstående bedömning baseras på data från Ener-
gimarknadsinspektionen och beräkningarna är gjorda 
med utgångspunkt i de redovisningsenheter som näten 
är indelade i. Nät som ingår i dessa redovisningsenheter 
omfattar en betydligt större geografi än Uppsala län. Det 
går ändå med relativt hög precision att uppskatta det 
ekonomiska värdet på den elinfrastruktur som återfinns 
inom länets gränser genom att utgå från den totala 
överförda energin (exkl. nätförluster) inom de aktuella 
redovisningsenheterna, och relatera denna till total 
slutanvändning i Uppsala län (se appendix A). Vi finner 
då att återanskaffningsvärdet på region- och lokalnäten 
i denna mer avgränsade geografi torde uppgå till cirka 
12,5 miljarder kr. 

Den relativt höga åldern, framför allt i regionnätet, talar 
för att det kommer krävas betydande investeringar 
under de kommande decennierna enbart för att vid-
makthålla de uppländska elnätens nuvarande funktion. 
Därutöver tillkommer de investeringar som krävs för 
att förstärka, bygga ut och modernisera näten. I ett 
snabbt växande län bör denna typ av åtgärder utgöra en 
relativt stor del av den samlade investeringsvolymen, 
i synnerhet när vi nu går in en period av snabb teknisk 
utveckling som kommer att ställa högre krav på nätens 
prestanda. Inte minst elektrifieringen av vägtransporter-
na ställer region- och lokalnäten inför en ny och mycket 
omfattande utmaning.

3Länsstyrelsen (2020)
4Svenska Kraftnät (2020 a)
5Bedömningen av tekniskt motiverad genomsnittsålder är hämtad från Energi-
marknadsinspektionen (2020) och avser riket som helhet.

6Beräkningen baseras på data från Energimarknadsinspektionen och avser läget 
vid ingången till år 2019

»För närvarande 
råder en betydande 
latent kapacitetsbrist i 
regionens elnät.« 

Figur 1. Kapitalbasens nuanskaffningsvärde i lokalnät med koppling till Uppsala län, miljarder kr, 
fördelat på investeringsår (2018 års priser).  

Figur 2. Kapitalbasens nuanskaffningsvärde i regionnät med koppling till Uppsala län, miljarder 
kr, fördelat på investeringsår (2018 års priser).  

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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Så hur stora investeringar kommer sammantaget att behövas? För att besvara den 
frågan måste vi först få en uppfattning om hur mycket mer elenergi som region- och 
lokalnäten måste ha kapacitet att överföra i framtiden. Denna bedömning redovisas i 
figur 3 och vi finner att den årliga elanvändningen i Uppsala län sannolikt kommer att 
öka med drygt 1 TWh eller cirka 30 procent fram till år 2040. En starkt drivande faktor 
är elektrifieringen av vägtransporterna som ensamt beräknas stå för två tredjedelar 
av den ökade elanvändningen (se appendix B för en beskrivning av metoden för 
framskrivningen).

Kapitalbasens storlek tenderar att i allt väsentligt öka proportionellt mot volymen 
överförd energi i nätet (se appendix A). Det innebär således att investeringarna, 
utöver att kompensera för kapitalförslitningen, måste tillföra värden till kapitalstocken 
motsvarande 12,5*0,3≈3,8 miljarder kr fram till år 2040.   

Sedan tillkommer de nödvändiga reinvesteringarna, som kan uppskattas med ut-
gångspunkt av nätens åldersstruktur samt uppgifter om de ingående komponenter-
nas tekniska livslängd (se appendix C för en mer detaljerad redovisning). Med dessa 
ingångsvärden är bedömningen att reinvesteringen sammantaget bör uppgå till cirka 
4,6 miljarder kr under perioden 2022–2040.  

Totalt sett beräknas således investeringarna i regionens region- och lokalnät uppgå 
till drygt 8 miljarder kr under de kommande två decennierna eller i genomsnitt cirka 
400 miljoner kr per år. Som framgår av figur 4 behöver de årliga investeringarna öka 
under de närmaste åren för att sedan ligga relativt stabilt kring 400 miljoner eller strax 
däröver.  

Enligt de prognoser som nätägarna lämnat som underlag till Energimarknadsinspek-
tionen inför den nu aktuella regleringsperioden torde investeringarna, i de så kallade 
redovisningsenheter med koppling till Uppsala län, uppgå till i genomsnitt drygt 4 
miljarder kr per år mellan 2020 och 2023, varav cirka 500 miljoner kr kan uppskattas 
vara investeringar som är direkt hänförliga till den aktuella geografin.7  

Detta är troligen tillräckligt för att kompensera för den löpande kapitalförslitningen 
och samtidigt dimensionera upp näten inför det ökade effektbehovet. Gott så, men 
ännu återstår att se om prognosen matchas av faktiskt utfall samt om investeringarna 
även på längre sikt kan ligga kvar på dessa nödvändiga nivåer. 

7Denna uppskattning bygger på det 
förenklade antagandet att investe-
ringarna inom en redovisningsenhet 
fördelas ut proportionellt ut mot 
mängden överförd energi.

Figur 3. Framskrivning av årlig elanvändning (TWh) i Uppsala län 2020-2040 

Figur 4. Framskrivning av investeringar i lokal- och regionnät 2022–2040 inom Uppsala län med 
fördelning på lokal- resp. regionalnät samt nyinvesteringar resp. reinvesteringar, miljarder kr 
(2018 års priser) 

Källa: WSP:s egna beräkningar 

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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Effekter av för låga investeringar i elinfrastrukturen  
– ett räkneexempel 
Givet de åtaganden som gjorts från olika håll, inte minst 
Svenska kraftnät, finns det goda skäl att ha en opti-
mistisk syn på elförsörjningen i Uppsalaregionen. Men 
en ljus framtid utan hotande effektbrist förutsätter att 
åtgärderna i stamnätet följer tidplanen och att region- 
och lokalnätsägarna realiserar sina investeringsplaner 
för de kommande åren samt därtill ligger kvar på dessa 
volymer ända fram till år 2040.  

Frågan är vilka negativa effekter som skulle uppstå 
om planerna inte realiseras, eller försenas, i form av 
lägre produktion, förlorade arbetstillfällen och uteblivet 
bostadsbyggande?   

Innan vi besvarar den frågan finns det skäl att under-
stryka ett grundläggande förhållande, nämligen att det 
effektbehov som potentiellt kan uppstå vid mycket 
hård kyla ligger långt över den effekt som efterfrågas i 
genomsnitt under året. I våra beräkningar har vi genom-
gående antagit att det effektbehov som elkraftsystemet 
i Uppsala län bör vara dimensionerat för är omkring två 
gånger högre än genomsnittet. Så höga effektuttag  
torde ske först när dygnsmedeltemperaturen understiger 
-20 grader, vilket är tämligen sällsynt. Under de senaste 
36 vintrarna har detta endast skett sju gånger, senast 
år 2010 (under ett dygn) och för att hitta nästa observa-
tion får man gå tillbaka så långt som till år 1989.8  

Detta ger möjligen en bakgrund till att kapacitetsbristen 
i Uppsala län ännu så länge inte har gett några synbara 
avtryckt i den ekonomiska aktiviteten. Det andra kvarta-
let år 2021 beviljades exempelvis bygglov för över 1 800 
bostäder i Uppsala län, vilket är den högsta kvartalsno-
teringen sedan SCB år 1996 inledde sin insamling av 
bygglovsstatistik.  

Att temporärt stoppa all nyproduktion av bostäder, eller 
för den delen nyetableringar av näringsverksamheter, 
skulle förvisso minska länets effektbehov något under 
kommande år, men bara marginellt. Däremot skulle de 
ekonomiska konsekvenserna av ett sådant agerande bli 
mycket kännbara.  

Den förhållandevis låga risken för mycket låga tempera-
turer, etablering av lokal effektmarknad och flexibla avtal 
för att snabbt kapa effekttopparna samt att Uppsala 
län redan år 2023 erhåller en acceptabel kapacitet i 
inmatningen från stamnätet innebär sammantaget att 
planeringen för fortsatt tillväxt ska kunna fortgå.    

På lång sikt kan dock inte tillgänglig kapacitet tydligt 
understiga det behov som uppstår vid rejäla köld-
knäppar, utan att det får allvarliga samhällsekonomiska 
följdverkningar. Vi beskriver detta genom att utgå från 
ett scenario där investeringarna i region- och lokalnäten 
ligger kvar på det historiska genomsnittet för perioden 
2000–2018 i stället för att växla upp till den nivå som 

krävs för att fullt ut stötta regionens utveckling. Det 
skulle innebära att den latenta kapacitetsbristen år 2040 
är tillbaka på samma nivå som idag, trots att det statliga 
stamnätet byggs ut enligt aktuella planer. Under mycket 
kall väderlek skulle det därmed saknas omkring 70 MW i 
Uppsalaregionen för att svara upp mot hela effektbehovet.   

Vi begränsar konsekvensanalysen till de delar av länet 
där effektbristen i utgångsläget är som mest tydlig, det 
vill säga till en geografi som omsluter Uppsala och Kniv-
sta. Vidare antar vi att ekonomin fullt ut anpassar sig till 
den restriktion som elbristen utgör och att anpassning-
en är likformig, det vill säga samtliga sektorer i ekono-
min förutsätts uppvisa samma procentuella minskning 
av produktionen. Det senare är självfallet en mycket 
grov förenkling av en anpassningsmekanism som i själva 
verket kommer vara väsentligt mer intrikat.  

Sammantaget är bedömningen att en ihållande effekt-
brist om 70 MW skulle kunna skapa ett produktions-
bortfall i Uppsalaregionen på omkring 18 miljarder kr år 
2040, samtidigt som sysselsättningen reduceras med 
drygt 16 000 tjänster. 

Dessa beräkningar beaktar inte förekomsten av så kall-
lade multiplikatoreffekter, det vill säga indirekta effekter 
via minskad efterfrågan på insatsleveranser. Skälet till 
denna statiska beräkningsmetod är att vi inte vill redu-
cera 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 inte minst stocken av bostäder måste 
anpassas för att hålla sig inom de snäva ramar som 
ges av elbristen. Som framgår av tabell 2 så behöver 
stocken bantas med närmare 14 000 bostäder och för 
att nå dithän skulle man behöva reducera de närmaste 
två decenniernas prognostiserade bostadsbyggande i 
Uppsala och Knivsta med cirka 80 procent.9  

Slutligen; en ihållande effektbrist får naturligtvis även 
konsekvenser för hur snabbt elektrifieringen av väg-
transporterna kan ske. I ett jämförelsescenario, där 
länets utveckling inte hämmas av kapacitetsbegräns-
ningar i elnäten, finns det år 2040 drygt 120 000 eld-
rivna fordon med hemvist i Uppsala eller Knivsta. Givet 
en kapacitetsbrist motsvarande 70 MW minskar dock 
antalet elfordon med drygt 13 000 eller 11 procent. 

8Denna bedömning bygger på data över timvisa observationer av lufttemperatu-
ren vid SMHI:s väderstation i centrala Uppsala. 

9I vårt regionalekonomiska scenario tillkommer cirka 18 000 bostäder i Uppsala 
och Knivsta fram till år 2040.

Tabell 2. Regionalekonomiska effekter av långvarig kapacitetsbrist i elnäten – ett räkneexempel

Sammanfattning
På kort sikt är el- och effektfrågan mycket  
bekymmersam, både när det gäller överförings- 
kapacitet och pris. De reinvesteringar och ny- 
investeringar som är på gång de närmsta åren 
förbättrar situationen. För att inte en ny bristsitu-
ation ska uppstå behöver ny- och reinvestering-
arna i de lokala och regionala näten i Uppsala 
län följa de planer som nu ligger. Detta innebär 
en högre nivå av investeringar än det historiska 
snittet, och att denna högre nivå är uthållig ända 
fram till år 2040.  

Kostnaderna för att inte klara av denna uthålliga 
investeringsnivå är betydande. WSP:s beräk-
ningar visar att en effektbrist om 70 MW år 
2040 – alltså motsvarande dagens bristsituation 
– innebär ett regionalt produktionsbortfall om 
nästan 18 miljarder kronor, minskad sysselsätt-
ning med drygt 16 000 personer, nästan 14 000 
färre bostäder och 13 000 färre elfordon.

Produktion, BRP, miljoner kr -17 870
Sysselsatta, antal -16 424
Bostäder, antal -13 855
Laddbara fordon, antal -13 468
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VA-infrastrukturen
För låga reinvesteringar och en växande VA-skuld
Vatten är en förutsättning för liv och vårt mest grund- 
läggande livsmedel. Vi är alla beroende av rent vatten 
varje dag och i stora delar av vår värld är tillgången till 
vatten en ödesfråga som förstärks av klimatförändring-
arna. Lägg till detta att det som säkrar leveranserna 
av dricksvatten, VA-ledningsnätet, är en enorm infra-
strukturell tillgång, både vad gäller storlek som eko-
nomiskt värde. Det samlade svenska VA-systemet har 
en rörlängd som räcker drygt fem varv runt jorden och 
återanskaffningsvärdet för dessa ledningar uppgår till 
närmare 1 000 miljarder kr.10  

Mot den bakgrunden är VA-ledningsnätet en del av 
vår grundläggande samhälleliga infrastruktur som 
får förvånansvärt lite uppmärksamhet i den allmänna 
debatten. Hur vårdar vi detta kapital och hur ser det 
specifikt ut för kommunerna i Uppsala län? Är förnyel-
sen av ledningsinfrastrukturen tillräcklig i förhållande till 
förslitningen eller skjuter vi omfattande underhåll och 
reinvesteringar på framtiden?  

Ett VA-ledningsrör förväntas ha en maximal teknisk livs-
längd på 50–100 år. För att VA-systemet ska förnyas i 
tillräcklig takt borde alltså på långt sikt och i genomsnitt 
1–2 procent av infrastrukturen ersättas varje år. För Sve-
rige som helhet har dock förnyelsetakten under lång tid 
varit väsentligt lägre, omkring 0,5 procent sett över de 
senaste två decennierna.11 Som framgår av figur 5 synes 
den genomsnittliga förnyelsetakten för kommunerna i 
Uppsala län ha varit ännu något lägre,

i genomsnitt 0,3–0,4 procent per år. Den analyserade 
perioden begränsas i detta fall till 2006–2018, vilket 
påverkat jämförbarheten med rikssnittet.  

Det vore emellertid inte ekonomiskt rationellt att varje år 
reinvestera exakt lika mycket som den kalkylerade för-
slitningen. Underhållet av ledningsnätet görs ju först när 
infrastrukturen nått sin tekniska livslängd. Inte heller då 
är det logiskt att förutsätta att en gammal ledning byts 
ut mot en ny, eftersom mycket ledningsunderhåll kan 
göras schaktfritt genom relining mm. Det som avgör hur 
mycket resurser som bör läggas på förnyelseåtgärder är 
snarare mängden ledningar som närmar sig, eller som 
redan nått, sin maximala livslängd.  

Om åldern på ledningsnätet följer åldersstrukturen för 
annan bebyggelse i Uppsala län går det att mer exakt 
beräkna det tekniskt motiverade förnyelsebehovet.12 
Resultatet blir att förnyelsen på länsnivå borde ligga 
kring 0,7 procent för såväl vatten- som avloppsled-
ningsnätet, vilket är nära den dubbla takten jämfört med 
det faktiska utfallet under perioden 2006–2018. Detta 
betyder att kommunerna i Uppsala län under komman-
de decennier, utöver det nytillkommande förnyelsebe-
hovet, har att hantera ett betydande uppdämt investe-
ringsbehov. Det beräknade förnyelsebehovet specifikt 
för Uppsala kommun uppgår till 0,43% för vatten och 
0,38% för dag och spill, men det ökar kraftigt i och med 
att ledningsnätet åldras och beräknas landa på runt 
0,8% på 2060-talet. I andra delar av länet är behovet 
större inom de närmaste åren. 

Figur 5. Faktisk respektive tekniskt motiverad förnyelsetakt i VA-ledningsnätet 2006–2018 för 
kommunerna i Uppsala län  

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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VA-nätet i Uppsala län behöver rus-
tas för 11 miljarder fram till år 2040
WSP:s analys indikerar att förnyel-
sebehoven i VA-infrastrukturen på 
länsnivå den under kommande två 
decennierna bör ligga på i genom-
snitt cirka 0,8 procent, motsvarande 
reinvesteringar på 180 miljoner kr 
per år. Till detta kommer ett upp-
dämt behov på sammantaget en 
miljard kr, vilket kan variera mycket 
mellan olika kommuner. Om denna 
”VA-skuld” betas av i jämn takt un-
der de närmaste 20 åren tillkommer 
alltså 50 miljoner kr per år.  

Beräkningen av förnyelsebehov 
på länsnivå bör jämföras med de 
systematiska analyser som varje 
VA-huvudman gör i så kallad long 
term planning, LTP, vilket innebär 
att man utgår från vilka materialslag 
som finns i ledningsnätsbeståndet, 
dess förväntade livslängder för 
olika material. Resultatet blir då en 
förnyelsetakt som varierar över tid 
eftersom ledningsnätets ålder och 
sammansättning också varierar. För 
ledningsnätsbeståndet i Uppsa-
la kommun finns ett behov av en 
gradvis höjning i förnyelsetakt som 
håller jämna steg med beståndets 

åldrande. Dricksvattenledningar 
behöver nå 0,8% omkring år 2070 
för att sedan plana ut, spill- och 
dagvatten når den nivån senare, 
bortåt 2100.  

Vidare, för att klimatsäkra VA-in-
frastrukturen, och då framför allt 
dagvattensystemet, krävs mycket 
omfattande investeringar i ökad 
kapacitet för avledning och magasi-
nering. 2007 års statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredning uppskatta-
de grovt att klimatsäkring fordrar 
tillkommande investeringar mot-
svarande 20–40 procent av den 
tekniskt motiverade förnyelsen av 
spill- och dagvattensystemet.13 Tio 
år senare, i den så kallade Klimatan-
passningsutredningen14, gjordes en 
liknande beräkning men där landa-
de bedömningen på ungefär det 
dubbla behovet, jämfört med 2007 
års utredning.15  

Det ska understrykas att ovanstå-
ende uppskattningar är förknippade 
med stora osäkerheter. Särskilt 
vanskligt blir det när man ska 
tillämpa de kostnader som beräk-
nats på aggregerad nationell nivå i 
en specifik geografi som Uppsala 

»Det svenska 
VA-systemet  
räcker drygt fem 
varv runt jorden.«

10, 11 WSP:s beräkningar baserade på data från 
Svenskt Vatten/VASS-databasen

12 Se appendix D
13 SOU 2007:60
14 SOU 2017:42
15 SOU 2007:60 bedömdes det tillkommande 
investeringsbehovet vara 10–20 miljarder kr, medan 
motsvarande beräkning i SOU 2017:42 landade på 
53–80 miljarder kr. Den förstnämnda beräkningen 
är dock gjord mot bakgrund av en väsentligt lägre 
monetär värdering av den befintliga infrastrukturen. 
Tar man hänsyn till detta förutspår SOU 2017:42 
ungefär det dubbla investeringsbehovet, jämfört 
med SOU 2007:60.
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län. De framtida kostnaderna för klimatsäkring kommer 
sannolikt uppvisa betydande regionala skillnader. En 
högre ålder på infrastrukturen, som bland annat innebär 
en större andel kombinerade dag- och spillvattenled-
ningar, fordrar större investeringar. En annan faktor är 
bebyggelsestrukturen, framför allt i vilken utsträckning 
det finns bebyggelse i låglänta områden som är särskilt 
exponerade för höga vattenflöden. Enligt beräkningar 
från SMHI på uppdrag av Klimat- och sårbarhetsutred-
ningen kommer ökningen av nederbörd slå olika hårt 
mot olika delar av landet.   

Låt oss, med dessa reservationer, ändå anta att kost-
naderna för klimatsäkring av VA-systemet i Uppsala 
län hamnar någonstans i mitten av olika bedömningar 
för riket som helhet. Det skulle innebära tillkommande 
investeringar motsvarande omkring 50 procent av det 
tekniskt motiverade reinvesteringsbehovet eller i ge-
nomsnitt drygt 90 miljoner kr per år fram till 2040. 
Slutligen krävs även att VA-infrastrukturen byggs ut för 
att möta det behov som ny bebyggelse genererar. Ny 
bebyggelse och annan ny markanvändning kan dess-
utom generera krav att befintliga ledningsdragningar 
måste flyttas trots att detta inte är tekniskt motiverat 
sett till ledningarnas funktion. Givet de förutsättningar 
som ges i det regionalekonomiska scenariot, i synner-
het vad gäller bostadsbyggande, är bedömningen att 
nyinvesteringarna kommer att behöva ligga på i medel-
tal knappt 300 miljoner kr per år fram till år 2040.  

Sammantaget finner vi att kommunerna i Uppsala län 
sannolikt behöver rusta VA-nät-infrastrukturen för 500 
– 700 miljoner kr per år eller totalt ca 11 miljarder kr fram 
till år 2040. Det ska understrykas att dessa siffor endast 
inkluderar investeringar i själva ledningsinfrastrukturen. 
Därutöver tillkommer investeringar i exempelvis över-
föringsledningar, vattenverk, avloppsreningsverk samt 
pumpstationer. Vidare tillkommer investeringar som 
motiveras av tillkommande myndighetskrav – exempel-
vis förutses i närtid nya krav införas vad gäller rening 
av exempelvis PFAS. Sett till regeringens förväntan på 
kommunerna inom ramen för det civila försvaret, så bör 
dessutom reservvattentäkter säkerställas även i fall där 
inte den primära vattentäkten är förorenad.16  

Uppsala kommun planerar för utbyggnad av avloppsre-
ningsverket till en ökad befolkning på 330  000 invåna-
re, jämfört med dagens system som är dimensionerat 
för omkring 200  000 invånare. Investeringen uppskat-
tas till 1,5 – 2 miljarder fram till 2035. För närvarande 
pågår tillståndsprövning, där utgången får betecknas 
oklar. Enköpings kommun planerar vidare för ett nytt 
reningsverk, en investering på uppskattningsvis 800 
miljoner kr.17 VA-systemen i Knivsta är inte heller dimen-
sionerade för att klara expansionen och kommunen 
planerar därför för en anslutning till Käppalaförbundet 
för uppskattningsvis 500 miljoner kr.18

16 Prop. 2020/21:30, sid 145.
17 Enköpings kommun (2021)
18 https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/fram-
tidens-va-i-knivsta-kommun

19 Problemet kommer inom kort lösas genom att Alunda och 
Österbybruk kopplas upp mot vattenledningsnätet i grannkom-
munen Tierp.

Konsekvenser av för låga investeringar  
i VA-infrastrukturen
Som framgått påverkas tillväxt och utveckling av brister 
i VA-infrastrukturen i flera av länets kommuner. I exem-
pelvis Östhammar har bristande kapacitet i reningsver-
ken, tillsammans med en otillräcklig vattentäkt, lett till 
att bostadsbyggnadsplaner i kommunen inte kunnat 
påbörjas.19  

Men vad säger egentligen forskningen om kopplingen 
mellan investeringar i VA-infrastrukturen och ekono-
miskt framåtskridande?  

Numera finns en mycket omfattande empirisk forskning 
kring infrastrukturens, då i synnerhet transportsyste-
mets, betydelse för långsiktig ekonomisk utveckling. 
Forskning som specifikt behandlar VA-infrastrukturens 
effekter är dock mycket sällsynt. I en stor litteraturge-
nomgång av Krop m fl (2008) identifierades tre studier 
som belägger positiva och statistiskt signifikanta länkar 
mellan investeringar i VA-infrastrukturen och ekonomisk 
utveckling. Resultaten pekar på de kausala effekter 
som VA-infrastrukturen ger på samhällsekonomin.  

Studierna utmynnar i resultat som utryckts i termer av 
en elasticitet, det vill säga ett mått som beskriver med 
hur många procent den beroende variabeln förändras 
om den oberoende variabeln förändras med 1 pro-
cent. I exempelvis Pereira (2000) skattas en elastici-
tet om 0,00856, vilket i detta fall kan tolkas som att 
en fördubbling av VA-investeringarna (+100 procent) 
långsiktigt ökar produktionen i privat sektor med 
0,00856*100=0,856 procent.  

Man ska naturligtvis vara ytterst försiktig när man 
tillämpar resultat från en mycket smal empiri på svens-
ka förhållanden, i synnerhet när de aktuella studierna 
avser amerikanska förhållanden och dessutom är gjorda 
på data som har åtskilliga år på nacken. Låt oss ändå, 
med dessa reservationer i bakhuvudet och genom 
några räkneexempel, illustrera vilka möjliga negativa 
ekonomiska effekter som skulle kunna uppstå i Uppsala 
län om investeringarna i VA-infrastrukturen inte når upp 
till de nivåer som vi bedömt som nödvändiga.  

Kalkylen baseras på ett referens- respektive ett ut-
redningsscenario. I referensscenariot utvecklas 
investeringarna i enlighet med de årliga och bedömt 
nödvändiga volymer som redovisas i figur 6. Mot detta 
ställer vi ett utredningsscenario där reinvesteringarna i 
ligger kvar på det historiska snittet, där man inte tar itu 
med det uppdämda reinvesteringsbehovet och där de 
tillkommande investeringarna i klimatsäkring helt uteblir. 
De bägge scenarierna illustreras i figur 7. 

Figur 6. Beräknade investeringar i VA-nät-infrastrukturen för kommunerna i Uppsala län 2022–
2040. Observera att siffrorna som redovisas i grafen inte tar hänsyn till huvudinfrastrukturen 
såsom överföringsledningar, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer 
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Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 

Figur 7. Utrednings- resp. referensscenario i räkneexempel över effekten av för låga VA-investe-
ringar i Uppsala län 

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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Som framgår av tabell 3 råder en förvånansvärt god 
samstämmighet mellan studierna när dess resultat 
tillämpas på kommunerna i Uppsala län. När vi utgår 
från Moonraw m fl (1995) finner vi att BRP i Uppsala län 
år 2040 blir 476 miljoner kr lägre i utredningsscenariot 
jämfört med referensscenariot.  

Skillnaden i årliga investeringar mellan referens- och ut-
redningsscenariot uppgår till i genomsnitt 240 miljoner 
kr. En investeringsvolym på 240 miljoner kr genererar 
ett förädlingsvärde (produktionskostnad minus kostna-
der för personal och insatsvaror) i bygg- och anlägg-
ningssektorn på uppskattningsvis drygt 140 miljoner 
kr per år Genom insatsleveranser från andra delar av 
ekonomin skapas en så kallad multiplikatoreffekt. Mul-
tiplikatorn för förädlingsvärde inom Bygg- och anlägg-
ningssektorns uppgår till omkring 1,7, vilket innebär att 
en ökning av förädlingsvärdet med 1 miljard i bygg- och 
anläggningssektorn ger produktionsökning på ytterligare 
1,7 miljarder kr i andra branscher.  

I slutändan innebär detta att en investering i VA-syste-
men på 240 miljoner kr kommer att generera ungefär 
lika stort förädlingsvärde i den samlade ekonomin.

Sammanfattning
Situationen för VA-nätet är i någon mån det om-
vända jämfört med elnätet. Det föreligger inte 
akuta brister, även om utmaningar kring åtkomst 
av mark för dagvattenhantering, acceptans för 
VA- anläggningars ytbehov vid stadsplanering 
och bemanningsproblematik förekommer. Utan 
tillräckliga investeringar framöver finns risk att 
driftproblem uppstår.  Analysen visar att inves-
teringarna i ledningarna på länsnivå behöver 
fördubblas jämfört med det historiska snittet. 
Sammantaget behöver kommunerna i Uppsala 
län rusta och bygga ut och underhålla VA-nätin-
frastrukturen för minst ca 11 miljarder kr fram till 

år 2040 i själva ledningsinfrastrukturen. Därutö-
ver tillkommer investeringar i exempelvis vatten-
verk, avloppsreningsverk samt pumpstationer.  

Ökade investeringar gör länet bättre rustad för 
framtiden. Våra beräkningar visar att en ökning 
av de årliga investeringarna på 240 miljoner kr 
skulle bidra till att höja bruttoregionalprodukten 
med lika mycket. Omvänt innebär uteblivna 
investeringar att Uppsala läns tillväxt, sysselsätt-
ning och förmåga till klimatomställning hämmas. 

Tabell 3. Effekter år 2040 av för låga VA-investeringar i Uppsala län – resultat från räkneexempel 

Studie Utfallsvariabel Effekt, mnkr Effekt, procent
Moomaw m fl, 1995 BRP -476 -0,2
Pereira, 2000 Produktion i privat sektor -470 -0,3
Pereira, 2001 Investeringar i privat sektor -85 -0,5
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Bredband
Stora skillnader i bredbandstäckning mellan stad och land 
För trettio år sedan inleddes ett paradigmskifte där västvärlden lämnade industri-
epoken för att stegvis ta sig in i ett nytt ekonomiskt landskap; kunskapsekonomin. 
Denna utveckling kan till stor del tillskrivas genombrottet för informations- och kom-
munikationsteknologin (IKT). En lång rad studier har kunnat påvisa IKT:s enorma be-
tydelse för den ekonomiska tillväxten i de mogna industriländerna under de senaste 
decennierna och dessa studier ger en samstämmig bild: IKT påverkar huvudsakligen 
ekonomin genom att driva upp produktiviteten. 

Detta stödjer regeringens och länets mål att 98 procent av hushållen och företagen 
år 2025 ska ha tillgång till höghastighetsbredband om minst 1 Gbit/s, vilket i dagslä-
get endast motsvaras av fiber.  

I princip samtliga hushåll i landet har idag redan tillgång till någon form av grundläg-
gande bredbandsuppkoppling via mobilnäten. Som framgår av figur 8 nedan hade år 
2020 hade hela 93 procent av hushållen och 85 procent av arbetsställena i länet till-
gång till eller absolut närhet till bredbandsinfrastruktur som medger hastigheter upp 
till 100 Mbit/s. För att nå uppställda mål för den uppkopplingshastigheten återstår det 
att ansluta ytterligare drygt 5 000 hushåll samt närmare 7 000 arbetsställen i länet.  

Vissa hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till höghastighetsbredband har 
emellertid avböjt anslutning till fiber när näten först byggdes ut, och det är inte alltid 
möjligt att erbjuda efteranslutning. Att ha närhet till ett fibernät innebär alltså inte nöd-
vändigtvis möjlighet till anslutning.  

Samtidigt finns det mycket stora inomregionala skillnader. Bland hushåll och arbets-
platser i länets tätorter är det endast någon enstaka procent som återstår för att 
uppnå full täckning i den meningen att alla kan erbjudas bredband med hög hastig-
het. Utanför tätorterna saknar fortfarande drygt 40 procent av såväl hushållen som 
arbetsställena tekniska förutsättningar för anslutning till höghastighetsbredband.

Figur 8. Andel hushåll resp. arbetsplatser i Uppsala län som i oktober år 2020 hade tillgång till 
eller absolut närhet till bredbandsinfrastruktur som medger hastigheter upp till 100 Mbit/s. 

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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2,4 miljarder i bredbandsinvesteringar kan krävas för att nå målet för år 2030
För att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättning om 98 procents tillgång till 
höghastighetsbredband om 1 Gbit/s krävs att ytterligare omkring 34  000 hushåll och 
arbetsställen i länet ansluts fram till år 2025.  

Som vi redan konstaterat är det nästan enbart hushåll och arbetsställen utanför 
tätorterna som saknar möjlighet att ansluta sig till bredband med hög prestanda. Här 
kan man utgå från en mycket hög investeringskostnad. Enligt bredbandsleverantören 
IP-Only handlar det grovt uppskattat om en kostnad på nära 100 000 kr i genomsnitt 
per anslutning för att nå ut till de återstående hushållen och arbetsställena med fiber.  

Den siffran stämmer relativt väl med WSP:s egna uppskattningar där vi relaterat de 
totala investeringarna i bredband via fiber i riket till antalet nya anslutningar. Som 
framgår av figur 9 ovan har kostnaden per anslutning ökar närmast exponentiellt  
under de senaste åren, vilket är en direkt avspegling av att bredbandsinvestering-
arna i allt högre utsträckning koncentrerats till områden utanför tätorterna. År 2020 
uppgick investeringskostnaden per ny anslutning till närmare 70  000 kr. Här ingår 
dock även en stor andel efteranslutningar, det vill säga anslutningar av fastigheter där 
grundinvesteringen redan är gjord och där kostnaden följaktligen är betydligt lägre.  

Så hur stora investeringar kan komma att krävas för att nå målet om att hela länet ska 
ha tillgång till höghastighetsbredband år 2030?  

Av de 34  000 hushåll och arbetsställen som behöver anslutas fram till år 2030 är 
uppskattningsvis drygt 40 procent belägna i fastigheter där endast efteranslutning 
krävs och i dessa fall torde kostnaden vara betydligt lägre än vid en ”fullskalig” inves-
tering.  Om man för övriga fastigheter antar en kostnad i linje med IP-Onlys bedöm-
ning, det vill säga 100  000 kr, så förefaller omkring 70  000 kr per ny anslutning vara 
ett rimligt, om än försiktigt, antagande.  

En genomsnittlig investeringskostnad om 70 000 kr per ny anslutning skulle inne-
bära att det fordras investeringar på sammantaget närmare 2,4 miljarder kr för att nå 
målsättningen för år 2030.   

Går en sådan investeringsvolym verkligen att motivera ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv? Låt oss analysera denna fråga lite mer ingående.   

Figur 9. Totala bredbandsinvesteringar, kr, per ny anslutning av hushåll/arbetsställe  
i riket under perioden 2012–2020  

Källa: WSP:s bearbetning av data från Energimarknadsinspektionen 
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Är det samhällsekonomiskt motiverat? 
Tidigare forskning visar att det finns ett tydligt kausalt 
samband mellan bredbandsutbyggnad och ekonomisk 
utveckling. Effekten tycks inte heller uppvisa några up-
penbara tendenser till att vara avtagande. Det vill säga; 
även när man i utgångsläget har en relativt hög andel 
anslutna så förefaller ytterligare utbyggnad ge nära nog 
samma effekt som de initiala investeringarna (se WWG, 
2015 samt SQW, 2013).  

Investeringskostnaden för att nå 100 procents tillgång 
till bredband som medger hastigheter på minst 100 
Mbit/s uppskattas till 2,4 miljarder kr. Väger vi denna 
kostnad mot nyttan i termer av högre inkomster, det vill 
säga cirka 3 miljarder kr, så förefaller fortsatta invest- 
eringar för att nå målsättningen om full bredbandstäck-
ning vara tämligen rationellt, sett ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. 

En betydande del av den kalkylerade inkomsteffekten 
kan dock antas vara en så kallad positiv externalitet, 
det vill säga en nytta som inte i direkt mening tillfaller 
individen eller som i vart fall är så abstrakt att individen 
inte förmår att värdesätta den på ett korrekt sätt. Före-
komsten av positiva externaliteter innebär att de privat 
finansierade investeringarna i bredband riskerar att bli 
för låga i förhållande till de samlade samhällsekonomis-
ka nyttorna.  

Sammantaget talar detta för att det torde blir svårt att nå 
målen med endast privata investeringar. Sannolikt krävs 
betydande offentliga subventioner och bredbandstöd 
från staten genom PTS och det EU-finansierade Lands-
bygdsprogrammet.   

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har 
målet att 98 procent av hushållen och företagen 
i Uppsala län år 2025 ska ha tillgång till höghas-
tighetsbredband om 1 Gbit/s  

För att nå detta mål krävs att ytterligare omkring 
34  000 hushåll och arbetsställen i länet ansluts.  
Det är i dag nästan enbart hushåll och arbetsstäl-
len utanför tätorterna som saknar möjlighet att 
ansluta sig till bredband med hög prestanda. Här 
är investeringskostnaderna per anslutning höga. 

Våra beräkningar visar att det alltjämt vore 
samhällsekonomiskt lönsamt att sträva mot full 
anslutningsgrad. Fördelningen av omedelbara 
kostnader och långsiktiga vinster gör dock 
att denna anslutningsgrad sannolikt inte 
uppnås utan betydande subventioner och 
bredbandsstöd från staten genom PTS och  
EU:s återhämtningsfond.   

Tabell 4. Möjliga effekter på löneinkomsterna, milj. kr, av att nå 100 procents bredbandstäckning 
bland företagen i Uppsala län 

Täckning 100 Mbit/s år 2020 Inkomsteffekt, per år Diskonterat över 40 år

Enköping 60,9 41 720
Heby 69 8 132
Håbo 82,7 5 87
Knivsta 73,6 6 104
Tierp 39,2 25 439
Uppsala 89 49 856
Älvkarleby 70,4 5 86
Östhammar 50,9 30 524

Totalt 76,9 170 2948
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Del 3. Sammanfattade observa-
tioner och policyrekommenda-
tioner

DE TEKNISKT OCH samhällsekonomiskt motiverade investeringarna i länets VA-infra-
struktur, bredbandsinfrastruktur samt infrastruktur för elöverföring kommer fram till år 
2040 att summera till över 20 miljarder kr. Som jämförelse kan nämnas att fyrspårs-
utbyggnaden på Ostkustbanan mellan Uppsala C och Stockholm/länsgränsen är 
kostnadsberäknad till cirka 13 miljarder kr.  

Vi har genom ett antal räkneexempel illustrerat hur otillräckliga investeringar i den 
”dolda” infrastrukturen skulle kunna få genomgripande negativa effekter på länets 
ekonomiska utveckling. Men hur undviker man att hamna i en sådan situation?  

Precis som när det gäller transportinfrastrukturen har staten i många avseenden en 
nyckelroll, direkt eller indirekt, när det gäller att tillförsäkra en tillräcklig kvalitet i länets 
infrastruktur för vatten- och avlopp, elöverföring och bredband. Men det statliga 
ansvaret på dessa områden är mer diffust och delas med en rad andra aktörer, såväl 
privata som offentliga.   

Men vad kan de regionala aktörerna själva göra? Vilka initiativ är möjliga, utan att  
behöva invänta direkt iblandning från riksdag, regering och/eller statliga myndig-
heter? I det följande redovisas ett antal förslag som vuxit fram under arbetet med 
denna rapport.  

Ökad samverkan och samarbete på VA-området 
Många av de utmaningar som VA-systemet ställs behöver hanteras över sektorsgrän-
ser och med bättre helhetssyn. För att lösa exempelvis skyfallshanteringen till följd 
av ett förändrat klimat krävs en bred samverkan mellan olika kommunala verksam-
hetsområden, såsom fysisk planering, exploatering och bygglov, gatu- och parkför-
valtning, miljöförvaltning samt VA-verksamheten. Därtill gäller det att etablera former 
för dialog och samverkan med privata fastighetsägare.  

VA-verksamhet präglas av tydliga skalfördelar. Sannolikt finns det stora möjligheter att 
effektivisera verksamheten och, inte minst, lyckas rekrytera och behålla nyckelkom-
petens genom ökad samverkan mellan kommunerna i länet. 

Idag bedriver fem av länets åtta kommuner sin VA-verksamhet ensamma och i egen 
regi; Enköping, Håbo, Heby, Uppsala och Tierp. Uppsala kan i kraft av sin storlek 
motivera detta vägval, men för de övriga fyra kommunerna förefaller det på ett över-
gripande plan finnas mycket starka skäl att på olika sätta söka samarbete i en större 
geografi. 

Digital mätning för bättre hushållning  
med dricksvatten 
Trots att tekniken varit tillgänglig länge är det fortfaran-
de ovanligt med digitala vattenmätare. Att kunna läsa av 
sin förbrukning digitalt har många fördelar, exempelvis 
en minskad administrativ börda, såväl för konsumenten 
som för VA-huvudmannen. Konsumenten faktureras för 
faktisk i stället för schabloniserad förbrukning och kom-
pletterat med teknik och appar kan konsumenten se 
sin förbrukning i realtid, vilket torde stimulera till ett mer 
sparsamt förhållningssätt.  

I Uppsala län har digital mätning införts i några kommu-
ner, däribland Håbo samt Östhammar och Älvkarleby, 
samt även påbörjats i Uppsala. Men den övergripande 
bilden är att processen går långsamt. 

»Det tekniskt och samhällsekonomiskt 
motiverade investeringarna i länet  
överstiger 20 miljarder kr till år 2040.«
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Fysisk renovering 
För att upprätthålla många av de beskrivna samhällstillgångarna krävs både 
fysisk renovering och införande av innovativa lösningar, där fokus ligger på 
långsiktig planering för att en samhällstillgång som fungerar både nu och i 
framtiden. Trots att det många gånger är attraktivt och ekonomiskt lönsamt 
att bygga nytt är det viktigt att redan existerande samhällstillgångar renove-
ras för att upprätthålla funktionen av dem. Om det inte investeras i underhåll 
finns en stor risk att kostnaden i stället skjuts på framtiden. Genom fysisk 
renovering finns en möjlighet att effektivisera exempelvis energianvänd-
ningen och minska sårbarheten inför ett förändrat klimat.   

Inom näringslivet finns en oro kopplat till skicket på samhällstillgångarna, i 
synnerhet vad gäller elförsörjningen och elpriser. Rapporten visar att den 
största samhällsekonomiska risken ligger i att elnäten inte byggs ut i takt 
med tillväxten. Bostadsprojekt kan försenas, omställningen inom transport-
sektorn likaså, och beslut om investeringar kan utebli eller fördröjas.  

Förädling 
För att bättre nyttja existerande samhällstillgångar måste vi ta hand om det 
vi har. Utöver fysisk renovering är förädling en viktig pusselbit, i stället för 
att bygga helt nytt. Till exempel kan bredband och uppkoppling i fastighe-
ter användas för att ytterligare effektivisera el och vattenanvändning och 
därmed lägga grund för en smart och hållbar utveckling. I samband med 
renovering ges möjligheter att uppdatera, uppgradera och därmed förädla 
tillgångar så att de kan tillgodose fler behov, både sett till kvalitet och kvan-
titet, än tidigare.  

Om samhällstillgångar kopplat till el och vatten inte förädlas och effekti-
viseras kommer klimatavtrycket att fortsatt öka. Förädling behövs för att 
förlänga länets bäst-före-datum. En stor del av vattenuttaget försvinner i 
läckage, uppemot 20 procent i Uppsala. Genom att använda smart teknik 
och digitalisera VA-systemen kan läckor upptäckas på ett effektivt sätt och 
genom ett klassiskt läckbekämpningsarbete kan vattenläckaget minskas. I 
fastigheter går det att effektivisera energiförbrukningen genom att sam-
ordna system för exempelvis värme, kyla, fläkt och ventilation så att de inte 
motarbetar varandra, med hjälp av innovativ teknik från bolag i Uppsala.  

Policyutveckling och politisk opinion  
De samhällstillgångar som beskrivs i denna rapport är i hög grad offentligt 
styrda. Policy och politisk opinion har därmed en stor påverkan på hur 
samhällstillgångar renoveras, förädlas och förvaltas. Inom landet finns stora 
regionala skillnader när det kommer till tillgängligheten och skicket på sam-
hällstillgångarna, samt hur dessa underhålls och renoveras.  

Politiker, myndigheter och näringsliv måste tillsammans ta vara på befintliga 
samhällstillgångar och samarbeta mellan sektorsgränser. Samarbetet kring 
bättre och trygg elförsörjning i Uppsala län genom #uppsalaeffekten är ett 
bra exempel på nödvändig mobilisering. Samverkan behövs för att stimule-
ra och få tillstånd nödvändiga investeringar i ledningsnät, förkorta tillstånds-
processer, påverka regelverk och skatteregler som motverkar installation 
av exempelvis storskaliga solpaneler.   

Liknande samverkan och effektivisering behövs även för den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden i länet. Trafikverket har en stor påverkan på för-
utsättningarna på bredbandsutbyggnaden och har under de senaste åren 
kortat ner handläggningstiderna och öppnat för möjligheter att göra avsteg 
från Trafikverkets standardvillkor. När standardvillkoren inte kan uppfyllas 
och ledningen behöver placeras på en avvikande plats eller alternativ 
förläggningsplats inom vägområdet, kan Trafikverket numera möta upp ute 
i fält och diskutera rätt placering, vilket förenklar processen. Det finns dock 
fortfarande utmaningar att få tillstånd utanför myndighetens standardvillkor, 
vilket hämmar utbyggnaden. 

»Om det inte in-
vesteras i under-
håll finns en stor 
risk att kostnaden 
i stället skjuts på 
framtiden.« 

Kompetensutveckling  
Människors kompetens och kunskap är bärande för utvecklingen av samhället och 
är en viktig del i att upprätthålla de gemensamma samhällstillgångarna. Det måste 
säkerställas att kompetent arbetskraft finns tillgänglig nu och i framtiden. Kompe-
tensbristen i Sverige har mer än fördubblats över de senaste tio åren och en växande 
andel arbetsgivare upplever kompetensbrist. Efter pandemin efterfrågas kompetens 
att rekrytera inom de flesta branscher och har utvecklats till det främsta hindret för 
expansion. Nyutbildade matchar inte alltid den kompetens som branscher efterfrå-
gar, och många av de som står en bit utanför arbetsmarknaden har inte den bak-
grund och kompetens som efterfrågas.  

Kompetensbristen och den demografiska utvecklingen innebär att det kommer att 
saknas kompetent personal för projektering, installation och renoveringsarbeten. 
Utan denna arbetskraft kan Sverige och Uppsala län inte renoveras. Intresset för 
yrkesförberedande utbildning minskar och kompetensbristen har mer än fördubblats 
över de senaste 10 åren. Ett av Sveriges mest akuta renoveringsprojekt är därför att 
säkerställa ett humankapital som kan möta framtidens behov, genom att utbilda både 
ny personal och kompetensutveckla redan existerande personal, öka attraktiviteten 
och få fler att vilja yrkesutbilda sig inom bygg och anläggning samt för projektering, 
installation och renoveringsarbeten inom elområdet. Det behövs alltså fler som kan 
jobba med den infrastruktur som inte syns, men som saknas av alla när den inte 
fungerar. 
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Appendix A. Skattning av kapitalbasens 
förklaringsfaktorer i lokala elnät
Vilka faktorer som kan förklara kapitalbasens storlek i ett lokalnät har analyserats 
genom att skatta en statistisk regressionsmodell. Modellen är skattad på data från 
Energimarknadsinspektionen. De förklarande variablerna är följande och förväntat 
tecken på den skattade parametern anges inom parentes:  

Utmatad energi till slutkund (+) 

Medellastfaktor (-) 

Ledningslängd per abonnent (+) 

Att det torde finnas en stark koppling mellan total utmatad energi till slutkund och ka-
pitalbasens storlek är intuitivt lätt att förstå. Ju mer energi ett nät ska överföra, desto 
mer omfattande måste infrastrukturen vara.  

Men, genom att nyttja nätet effektivare kan behovet av infrastrukturellt kapital mins-
ka. Effektiviteten i nyttjandet fångar modellen upp via den så kallade medellastfak-
torn. Detta mått beräknas med utgångspunkt i den så kallade dygnslastfaktorn, som 
är kvoten mellan nätets medeleffekt och nätets maxeffekt över dygnet. Medellast-
faktorn tas fram genom att beräkna det årliga medelvärdet på dygnslastfaktorn.  En 
hög medellastfaktor, det vill säga små variationer i belastningen av nätet, bör således 
minska behovet av kapacitet i infrastrukturen.  

Slutligen speglar modellen, genom variabeln ”ledningslängd per abonnent”, att skill-
nader i bebyggelsestrukturen torde påverka behovet av infrastruktur. I glesa geogra-
fier bör det, allt annat lika, krävas en större kapitalbas för att överföra en given mängd 
energi.  

Som framgår av tabellen nedan har modellen en mycket hög statistisk förklaringskraft 
(R2=0,93) och samtliga skattade parametrar erhåller förväntat tecken.  

Såväl den beroende variabeln som de oberoende variablerna är logaritmerade, vilket 
innebär att skattade parametrarna kan tolkas som elasticiteter. En elasticitet är ett 
mått som beskriver med hur många procent den beroende variabeln, i detta fall kapi-
talbasen, förändras om den oberoende variabeln förändras med en 1 procent.  Vi kan 
i detta sammanhang notera att kapitalbasens elasticitet med avseende på utmatad 
energi till slutkund beräknas vara 0,98, det vill säga kapitalbasen tenderar att öka i det 
närmaste proportionellt mot mängden energi som överförs.  

Kapitalbasens bestämningsfaktorer. Tvärsnittsanalys (OLS) för lokalnät (redovisningsenheter) 

Förklarande variabler Skattad parameter

Utmatad energi till slutkund (logaritm) 0,98***
Medellastfaktor (logaritm) -0,61**
Ledningslängd per abonnent (logaritm) 0,28***

Justerat R2 0,93
Observationer 151

Appendix B. Framskrivning av  
elanvändning

Appendix C. Bedömning av nödvändiga 
revivesteringar i region- och lokalnäten

Den framtida elanvändningen i en region styrs primärt av storleken och strukturen på 
den förväntade framtida ekonomiska tillväxten och i detta avseende har vi utgått från 
det regionalekonomiska scenario som redovisas ovan.  

För att översätta scenariot till ett framtida effektbehov har vi utgått från SCB:s och 
Energimyndighetens energianvändningsstatistik, där elanvändningen redovisas 
nedbruten på ett antal branscher/samhällssektorer. Få av dessa sektorer, egentligen 
ingen, uppvisar över tid en elanvändning som växer proportionellt mot sektorns 
volym i termer av produktionsvärde i fasta priser, antalet bostadslägenheter eller 
transportarbete. Mot denna bakgrund har vi antagit att den framtida elanvändningen i 
förhållande till sektorns volym följer det historiska mönstret. Undantaget är transpor-
ter, eftersom den förväntade elektrifieringen av vägtransporterna sannolikt kommer 
att få sektorns framtida elanvändning att kraftigt avvika från tidigare utvecklingslinjer. 

De nödvändiga reinvesteringarna har uppskattats med ledning av åldersstrukturen 
på näten i de så kallade redovisningsenheter med koppling till Uppsala län. Dessa 
redovisningsenheter sträcker sig långt utanför den geografi som är av intresse, men 
vi gör det något förenklade men i grunden rimliga antagandet att åldersstrukturen på 
infrastrukturen är ungefär densamma i alla de delområden som redovisningsenheten 
omfattar.    

Genom data som tillhandahållits av Energimarknadsinspektionen har vi en uppfatt-
ning om ålder och återanskaffningsvärde på de olika komponenter som näten är 
uppbyggda av. Genom att kombinera dessa ingångsvärden med ett antagande om 
respektive komponents tekniska livslängd kan man i nästa steg beräkna behovet av 
reinvesteringar, år för år.  

Vad gäller teknisk livslängd har vi utgått från de antaganden som tillämpas vid Ener-
gimarknadsinspektionens förhandsreglering av intäktsramar för nätföretagen. Här 
anges en ekonomisk livslängd samt en maximal teknisk livslängd. När den ekono-
miska livslängden uppnås skrivs 50 procent av ursprungsvärdet av. Vid en punkt 
mitt emellan ekonomisk livslängd och maximal teknisk livslängd skrivs ytterligare 25 
procent av ursprungsvärdet. Slutligen, vid uppnådd maximal teknisk livslängd skrivs 
återstående 25 procent av.  
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Appendix D. Effekter på lönenivån av utbyggt höghastighets-
bredband – resultat för svenska kommuner

Olika faktorers effekt på den genomsnittliga löneinkomsten för sysselsatt dagbefolkning. Paneldata-
analys (”random effects”) för svenska kommuner 2009–2015.  

Variabler Hela Sverige Grupp A Grupp B Grupp C

Log tillgänglighet 0.0419*** 0.103*** 0.0619*** 0.032***
0.0043 0.0126 0.0098 0.0052

Log arbetsställestorlek 0.0927*** 0.137*** 0.1083*** 0.0847***
0.0109 0.0169 0.0145 0.0173

Andel högutbildade 0.1883*** 0.0941* 0.1269** 0.1945***
0.0351 0.0544 0.0535 0.0582

Andel industrisysselsatta -0.0167* -0.0102 -0.021 -0.0078
0.0091 0.0467 0.0139 0.0132

Andel 20–29 år -0.0781 -0.1713 0.0042 -0.0603
0.0703 0.1509 0.1157 0.099

Andel med minst 100 Mbit/s 0.0206*** 0.0146 0.0195** 0.018**
0.0054 0.01 0.0081 0.0087

Antal observationer 2030 322 756 952
r2_o 0.674 0.819 0.688 0.602
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