
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Rundabordssamtal 
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Sveriges framtida elförsörjning 
 

Tid Måndag 5 maj, kl 13.00–16.00 (registrering och lunch från kl 12.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 30 april via särskild länk  

Avgift Ingen avgift 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta rundabordssamtal finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

Syftet med dagen är att belysa vägval för Sveriges kommande investeringar i ny elproduktion.  

Tanken är att genomföra samtal med kvalificerade deltagare som företräder olika intressen. Detta 

för att få en allsidig genomgång av möjligheter. 

En trygg och ekonomiskt konkurrenskraftig elproduktion/tillförsel är viktig för prisbildning på el 

och därmed för industrins konkurrenskraft. Samtidigt utgör elproduktion en intressant marknad för 

stora, och i ökande utsträckning även mindre, företag.  

Den förnybara energins intåg medför generellt att mer av intäkterna från elproduktionen går till 

lokala intressenter, inte minst företagare inom de areella näringarna. Redan idag uppgår den 

förnybara elproduktionen baserad på biomassa och vindkraft till ca 20–25 TWh. Det täcker en 

betydande andel av Sveriges elbehov. 

En given fråga är hur stor den framtida potentialen hos biokraft/vindkraft och eventuella nya källor 

som el från solpaneler kan tänkas vara. Det är intressant även i ett systemperspektiv att belysa 

möjligheterna att upprätthålla eltillförseln om exempelvis en stor reaktor av någon anledning inte 

kan leverera el under den kallaste delen av året, alternativt om vindkraftverk blir stående under 

perioder med dåliga vindförhållanden.  

En bedömning av elbehovets utveckling är som alla framtidsbedömningar svår att göra. Frågan är 

hur träffsäker man idag behöver vara om den framtida utvecklingen. 

KSLA:s Kommitté för energifrågor har tagit fram en publikation med rubriken Förnybar energi – 

Sveriges okända gröna revolution som ingår i KSLA:s tidskriftsserie. I den beskrivs den förnybara 

energins utveckling i Sverige, inklusive elproduktionen, fram till idag. Kommittén för energifrågor 

anser att det har skett en remarkabel utveckling och menar också att det finns mer att hämta om 

man väljer denna väg. 

Vi förutser en givande diskussion denna eftermiddag. 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Sveriges framtida elförsörjning 
Måndag 5 maj 2014 
 

 

Moderator Professor Tomas Kåberger 
 

 

12.00 Lunch och registrering 

 

13.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

13.10 En neutral parts synpunkter 

Mattias, Bisaillion, Tekn. Dr, PROFU 

 Elprognoser, energi och effekt 

Tobias Persson, enhetschef, Energimyndigheten 

 

13.25 Branschorganens syn 

Bo Andersson, enhetschef, Svensk Energi 

 

 Synpunkter från en stor aktör 

Jonas Wilde, Chef FoU, Vattenfall 

 

13.40 Samtal 

 

14.30 Bensträckare med frukt och dryck 
 

14.50 Kraftvärmens långsiktiga förutsättningar 

Ulrika Jardfelt, VD, Svensk Fjärrvärme 
 

 Systemet idag – Förutsättningar för framtiden 

Erik Ek, driftchef, Svenskt Kraftnät 

 

15.10 Samtalen fortsätter 

 

16.00 Avslutning 
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