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Sverige är på flera områden 
världsledande inom elsektorn och 
levererar kunskap, innovationer och 
energitjänster till en global marknad

Svenska elanvändare, prosumenter
och producenter är flexibla aktörer på 
en välfungerande marknad, och drar 
nytta av konkurrenskraftiga priser

Sveriges elsystem möjliggör 
100 procent förnybar el med god 
leveranssäkerhet

Elsystemet är koldioxidneutralt, 
resurseffektivt och kostnadseffektivt

Långsiktig vision för elsystemetLångsiktig vision för elsystemet



• Klimatfrågan är en av vår tids största utmaning
70% av de globala växthusgasutsläppen är energirelaterade

• 60 procent av jordens 
befolkning bor i städer år 
2030

• I dag saknar en miljard 
människor el i sina hem

De globala utmaningarna
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Förnybart ökar globalt



Utmaningar med variabel kraft



Från anslutning till systemintegration



Marknad- och affärsmodeller i förändring



•Ökad andel förnybar, variabel och distribuerad elproduktion
•Åldrande nätinfrastruktur – betydande (re)investeringsbehov
•Ökat behov av flexibilitet i elsystemet – mer utmanande planering
•Marknad- och affärsmodeller i förändring
•Teknikutveckling 

– digitalisering, ”smartare” distributions- och lokalnät, elektrifiering av t.ex. transportsektorn, 
kostnadssänkningar för batterier och solceller mm

Flexibla och uppkopplade elsystem

•Egen elproduktion, lagring samt digitalisering
•Ökad flexibilitet

Aktiva kunder

•Stärkt svensk akademi och industri inom elkraftsområdet
• Internationalisering och globalisering – nya lösningar och kunskapsunderlag som kan exporteras 

Konkurrenskraft och styrkeområde för Sverige

Utmaningar och möjligheter för svensk forskning



Forskning och Utvecking Demonstration
Kommersialisering

och
spridning

Internationella 
samarbeten

Kommunikation och 
spridning av resultat

Vad gör Energimyndigheten 
inom Smarta elnät?

Smarta elnät i stadsmiljö
i Norra Djurgårdstaden

Smart Grid Gotland

Smart nät för ett hållbart 
energisystem i Hyllie

SamspEl
Affärsutvecklingsstöd till 

utvecklingsbolag

Innovationsupphandling

Vad gör Energimyndigheten?

Elmarknads-
forskning

Energisyste
m studier



• Goda kunskaper och kompetens om kraftsystemet hos beställare och beslutsfattare inom elkraftsområdet har gjort 
Sverige till ett föregångsland i att resurseffektivt utveckla kraftsystemet

Kunskap och kompetens

• Sveriges kraftsystem är flexibelt och driftsäkert med hög elkvalitet och elnätet utgör inte en begränsande faktor för 
hur mycket förnybar energi som kan anslutas till det

Flexibelt och robust elsystem

• Produktion och användning av el samt effektflöden i nätet i Sverige kan förutsägas med hög precision både i tid och 
rum. Alla elproduktionsresurser och elanvändningen bidrar med olika kraftsystemtjänster som t.ex. reglerkraft

Resurs- och kostnadseffektivt elsystem

• Nya lösningar har nått nischmarknadsfas och bidrar till ett effektivt samspel mellan komponenter och aktörer i 
elsystemet samtidigt som de är värdeskapande för användare. Varken regelverk eller marknadsdesign utgör en 
begränsande faktor för implementation av dessa lösningar

Sampel i elsystemet

• Sverige har en framträdande roll i forskning-, utveckling och demonstration av nya produkter, tjänster, metoder och 
system för framtidens kraftsystem och elmarknad som även har ett användarfokus. Sverige är världsledande inom 
området smarta elnät både som global leverantör av produkter och tjänster och som forskningsnation

Jobb och grön tillväxt

Effektmål 2030



Tack!

remy.kolessar@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se
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