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Östra Mellansverige och i synnerhet Mälardalen har historiskt sett varit en av Sveriges snabbast 
växande regioner och stått för stor del av Sveriges tillväxt fram till år 2019. När en så stor och viktig 
region växer, ställs höga krav på infrastruktur och skalbarhet i energisystemet. Den senaste tiden har 
samhällets och näringslivets ökade efterfrågan på el lokalt medfört att nätkapacitetsbrist uppstått på 
flera platser och regioner i Sverige. Detta i kombination med den tillväxt och inflyttningsgrad som 
förväntas i regionen oroar många och har på vissa håll redan haft negativa effekter och 
tillväxthämmande konsekvenser.  
 
Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att undersöka omfattningen av 
kapacitetsbrist i elnäten samt analysera förutsättningar och åtgärder kopplat till de problem som 
identifieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2020. Som ett led i 
att undersöka problematiken regionalt har regionerna i Östra Mellansverige utformat ett uppdrag att 
ta fram en rapport om effektproblematiken med ett visst näringslivsfokus men redan nu kan vi 
identifiera att fler samordnade insatser behövs för att hantera problematiken inom rimlig tid.  
 
Offentliga aktörer på lokal och regional nivå har redan krav på sig att uppnå de nationella mål som 
rör energiomställning och där med även effektproblematiken. De regionala skillnader och olika 
förutsättningar som råder gör dock att det offentliga och marknadens parter har svårt 
att samordna sitt arbete och öka sin organisatoriska kapacitet för att kunna arbeta mer effektivt och 
strategiskt med energiomställningen länsöverskridande.  
 
Den växande regionen ställer ökade krav på den fysiska infrastrukturen som på flera håll är 
eftersatt. Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet runt Gävle som en av de främsta 
faktorerna som påverkar det regionala och lokala elnäten i Mälardalen. Förstärkningen av 
stamnätet har påbörjats men beräknas inte vara färdigställt för än om drygt tio år. Andra 
påverkansfaktorer är den planerade nedläggningen av fler elproducenter som kommer att påverka 
effektproblematiken negativt.  
  
Energikontoret i Mälardalen bjuder därför in dig. Vi vet att du kan bidra till en djupare analys av 
grundproblematiken och med din eller din verksamhets samlade kunskaper få större klarhet i våra 
gemensamma utmaningar. Vi samlar flera av samhällets olika aktörer för att analysera och diskutera 
utmaningar och hinder som behöver lösas för att möjliggöra och skapa förutsättningar.  
Under dagen kommer vi kort presentera en samlad bild av utgångsläget och du kommer tillsammans 
med andra få möjlighet att aktivt bidra i dialogen och analysen av olika problemområden.   
 
09.00 Inledning och nuläge, vi bjuder på kaffe och smörgås.   
Energikontoret i Mälardalen presenterar nuläget tillsammans med föreläsare från bland annat 
Uppsala Kommun och Länsstyrelsen i Uppsala. 
10.00 Workshop   
Analysarbetet startar genom en gruppindelning med roterande stationer för dialog och analys  

12.30 Sammanställning och avslutande lunch   
Dagen avslutas med en samling där vi sammanställer och avslutar dagen. Därefter serveras 
gemensam lunch för de som önskar. 
 

Tillsammans vill vi ta oss an utmaningen med er och kraftsamla för bästa effekt. 
 

 


