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• Utvecklingsledare Energi och klimat

• Fokusområden: Energieffektivisering, 

Elsystem, Elkapacitet

• Projektledare i ett projekt som arbetar 

med elkapacitetsfrågor med målgruppen 

kommuner och företag



Regionala samverkansrådet  2022-06-17

• Energisystem under förändring
• Elkapacitet
• Vindkraft / Nationella vindkraftsstrategin

• Diskussion / frågor

Agenda

-Vindkraftsutbyggnaden i länet

10 min

35 min



Ett energisystem under förändring

• Elektrifiering av fordon
• Elektrifiering av industrin
• Företagsetableringar
• Mer väderberoende och 

svårreglerad elproduktion
• Nya sätt att lagra energi



Det händer mycket nu

• Nationell strategi för elektrifiering
• Regeringens elektrifieringskommission
• Regeringens elektrifieringsstrategi
• Regionala elektrifieringslöften
• Regionala initiativ 
• Nya lagar och förordningar
• Nätutvecklingsplaner
• Flexibilitetslösningar
• Energidelning mellan fastigheter
• Nya tekniska lösningar
• Nya sätt att prognostisera framtida 

elbehov
• Nya affärsmodeller





Prognoserna ändrar sig hela tiden



Scenarion ökad elanvändning



• Kapacitetsbrist i många län men i Örebro län har följderna av 
kapacitetsbrist inte uppstått än

• Vissa kommuner arbetar idag aktivt med att hantera dessa 
utmaningar

• Även kommuner som för tillfället inte har problem kan börja 
arbeta med frågan för att förebygga de utmaningar som 
kommer

• Ett bra elnät är en förutsättning för en effektiv utbyggnad av 
vindkraften

• Nätutvecklingsplaner kommer att bli ett viktigt verktyg för att 
hantera elkapacitet och utbyggnad av vindkraft

Elkapacitet



Vindkraft

• Tredje största energislaget ~27 TWh

• Nationell strategi ~100 TWh 2045

• Örebro län 2021 0,67 TWh, 97 st



Sverige 2021







2021



Nationell strategi för en hållbar vindkraftvindkraft

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi 
för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Januari 2021

”Vi har utifrån behovet av förnybar energi i 
tidigare gjorda scenarioanalyser antagit ett 
totaltnationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 
2040-talet som motsvarar minst 100 TWh,
varav cirka 80 TWh sker på land. Det motsvarar 70 
procent av dagens elanvändning.”











Kommunikationsinsats om vindkraftens roll i 

energiomställningen

•Vindkraftens påverkan på energisystemet /

elsystemet i stort

•Vindkraftens roll i elsystemet

•De juridiska förutsättningarna för 

vindkraftsprojekt

•Planerings- och tillståndsprocesser för 

vindkraftsprojekt

•Vindkraftens påverkan på den lokala och 

regionala tillväxten

•Vindkraftens påverkan på lokala jobb

•Vindkraftens påverkan på turism

•Vindkraftens påverkan på arter, till 

exempel 

renar och örnar

•Vindkraftens påverkan på människor 

och 

människors hälsa

•Vindkraftens påverkan på 

landskapsbilden

•Vindkraftens tekniska förutsättningar





Mer läsning:

• Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem, Energimyndigheten, ER 2018:16
• Scenarier över Sveriges energisystem 2020, Energimyndigheten, ER2021:6
• En rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53
• Stärkta incitament för utbyggd vindkraft, Dir. 2022:27, Kommittédirektiv (Färdigt 31 mars 2023)
• Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020, Svenska kraftnät
• Kapacitetsutmaningen i elnäten - Ei R2020:06, Energimarknadsinspektionen
• Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad (Färdigt 1 maj 2023)
• Vindkraftsbranschens färdplan 2040, Svensk vindenergi



Frågor och 
diskussion!



Projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra 
Mellansverige

• Aktörer: Drivs av Energikontoret Region Örebro län i samverkan med Energikontoret i 
Mälardalen.

• Målgrupp: Kommuner, näringsliv, regioner och elnätsföretag

• Tid: Projektet pågår mellan januari 2022 till oktober 2023. 

• Finasiärer: Projektet finansieras av Tillväxtverket, Eskilstuna kommun och regionerna 
Örebro, Sörmland, Västmanland och Uppsala.



Projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

• Samarbete, samverkan och ansvarsfördelning
• Avstämningar med övriga sju län i ÖMS
• Avstämningar och samarbeten med andra aktörer i Örebro län
• Avstämningar och samarbeten med andra enheter inom RU
• Statistik
• Prognoser
• Stöttning till kommuner

• Inspirationsseminarium
• Input till nätutvecklingsplaner
• Kompetenshöjning
• Regionsomfattande kommunala frågor
• Koordinera nätverk

• Stöttning företag
• Effektoptimering
















