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För ett hållbart energisystem i sydost
- sedan 1999

Energikontor Sydost ägs av
• 25 kommuner
• 3 regionerna

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
Fusion med Skåne pågår



På uppdrag av:

Förstudie Elförsörjning Kalmar Län

Med stöd av:



Elförsörjning 
Kalmar län

Delmål
Kartlägga
• näringslivets behov av el (5 år)
• tillgång på regional elproduktion (-10 år)
• överföringskapacitet till & inom länet
• flaskhalsar och problem i länets elnät

Öka kunskapen 
• kring hur och var elen produceras och hur 

den transporteras
• genom att samla aktörer, representanter 

från målgrupperna, till forum för samtal och 
diskussion



Regionala strategier

• Gemensam: No Oil 2030:
• Revision pågår

• Länsstyrelse: Miljömål och
Energi och klimatstrategi

• Kommunerna:
• Översiktsplaner
• Vindbruksplaner
• Energiplaner

ü Lite om Elsystem
ü Lite om Elnät
ü Flera strategier är inte aktuella



Statusen på elnätet i 
Kalmar län



Transmission/stamnät och 
Regionnät
• Ny transmissionsledning planeras mellan 

Ekhyddan och Nybro och vidare till Hemsjö

• Spänningen transformeras ner till 
Regionnät och sen vidare till lokalnäten

• Svenska Kraftnät äger Transmissionsnätet
• E.ON äger Regionnätet



Intervjuer med SvK 
och EON

Transmissionsnät
• Det finns inga kapacitetsproblem i Sydöstra 

Sverige
• Kapacitetsproblem finns norrut
• Ny anslutning för havsbaserad vindkraft 

föreslagen söder om Öland

Regionnätet
• Regionnätet är i grunden väldimensionerat, 

utmaningar kan uppstå med nya större kunder
• Nu gör man större reinvesteringar, även med syfte 

att ansluta nya produktionsanläggningar
• Långa ledtider vid utbyggnad är ett problem
• Kortsiktigt utmaning med anslutning av ny 

produktion
• Dialog med lokala nätbolag om utbyggnaden av 

snabbladdningsstationer



Lokala nätbolag

• 10 lokala nätbolag i Kalmar Län 
• E.ON är den största nätägaren i 

länet (lokal- och regionnät)



Intervjuer med 
lokala nätbolag

• Det finns inga allvarliga brister i lokalnätet
• Fel åtgärdas i regel snabbt
• Nätutbyggnad tar ca 12-18 månader
• Landsbygdsnät klenare dimensionerade
• Stadsnät har i regel större marginaler
• Ökat behov av el främst hos trä- och 

verkstadsindustri
• Behov a7 förstärka för elektrifiering av 

transporter
• Ökning av solceller kommer kräva 

nä>örstärkningar
• Flera förfrågningar om solparker
• Investeringar medför ökade nätavgiQer
• Dialog med samhällsaktörer behöver 

förbäSras



Effektuttag i länet 

• Säsongsmässiga 
variationer i lokalnät 
beror primärt på 
eluppvärmning (en 
stor del hushåll)

• Regionnätet har en 
plattare profil då 
främst större 
industrier är 
anslutna

Effektu2ag för regionnät respek8ve lokalnät i Kalmar Län under 2019

X-axel = årets 8mmar



Hur ser företagen på 
elförsörjningen i Kalmar län

Enkät till företagen i Kalmar län 14-15 juni 2022
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Intervjuer med 
företag

• Oro för ökade elpriser och prisutvecklingen i 
framAden

• Prisökningarna kännbara och man befarar 
fortsa7 höga priser

• Höga priser i SE4 snedvrider konkurrensen
• Flera tycker aS poliUkerna inte tagit el-frågan 

på allvar 
• ES antal företag har problem med elavbroS
• Flera undersöker möjligheter aS installera 

solceller och några större även möjligheten 
aS installera baSerier



Enkät med 
Näringslivschef/avd

• Företagen påverkas av de höga elpriserna
• Många företag hör av sig
• Flera företag kämpar för aS överleva
• Några företag har dragit ner produkUonen
• Planering av investeringar senareläggs
• Höga priser i SE4 snedvrider konkurrensen
• Dialog med nätbolag vid behov
• Vid nya etableringar dialog om elanslutning 
• Effektkrävande ladd-stolpar är 

kostnadskrävande aS installera
• Flera företag vill producera energi
• Oro för aS nya 400 kV-ledningar ska öka 

elpriset i vårt el-område 



Näringslivets 
behov av el (5 år)

• Ökat behov främst elektrifiering av 
transporter

• No Oil 2030, troligen mer sannolikt 2035

• Ökat behov kommer främst från 
elektrifiering av transporter

• No Oil 2030
• Energieffektivisering



Den nya situationen

• Svår aK förutspå
• Höga elpriser

• Driver upp inflaOon/kostnader
• Risk för utslagning i elintensiva 

branscher
• Mindre omställning och mindre 

elektrifiering
• Det krävs stödåtgärder
• LångsikOgt har vi goda 

förutsäKningar öka elprodukOonen

Näringslivets 
behov av el (5 år)



Produktion och 
användning av el i 
Kalmar län 2020

• Användning 3507 GWh
(inkl. förluster)

• Produktion 2123 GWh*:
• Vindkraft: 1128
• Vattenkraft: 31 
• Kraftvärme: 900
• Solkraft: 34

ØUnderskott: 1384 GWh*

* exkl. kärnkraft: 10 000 GWh



Potential för 
elproduktion i 
Kalmar län

• Vindkraa 
• Mycket stor potenOal
• Tillstånd tar Od
• Havsvindkraa

• Solkraa
• Stor potenOal
• Snabbt aK bygga
• Var ska man bygga?

• Kraavärme
• Hur stor är potenOalen?
• Planerbar kraa
• Bränslen; bio, biogas, fossila



Några förslag på 
vidare arbete

• Stöd/hjälp till företag (och offentlig sektor) 
för att energieffektivisera och 
effektoptimera

• Initiera projekt/aktiviteter för att minska 
användning av el för uppvärmning 
(direktverkande el mm)

• Införa en regional samordningsfunktion
för elförsörjningen i länet

• Lyft in elsystemfrågor i regionala 
strategier, exempelvis elnät



Vi som har arbetat med förstudien

Johan Milton Pierre Ståhl

Tel: 070-810 58 00
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