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UR INNEHÅLLET 

 Sveriges elutmaning och framtidens energisystem – lägesrapport om kapacitetsbristen och  vart vi är på väg
 Så kan man lösa och ta hänsyn till energifrågan för att säkerställa energiförsörjningen vid  
 nybyggnation och exploatering
 Energiförsörjning och elnätskapacitet vid investeringar, expansion och nya etableringar
 Effektiva samverkansformer för att få till en förbättrad långsiktig planering av elnäten och  
 möta kapacitetsutmaningen
 Elektrifiering av fordon och trafik – nuläge och framtid samt dess konsekvenser för planeringen
 Effektivisering av tillståndsprocessen och utbyggnaden av elnät – varför tar det så lång tid att bygga ut elnäten  
 och vad vi kan göra idag tills regelverket förändras

ENERGIFÖRSÖRJNING  
OCH ELNÄTSKAPACITET  
VID SAMHÄLLSBYGGNADSPLANERING



TISDAG 9 NOVEMBER 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator.

Erica Edfelft Wehjte
Head of Energy Markets
Sweco Sverige 

Erica Edfeldt Wehjte leder Swecos energimarknadsgrupp och 
har arbetat på Sweco i 8 år, med inriktning framförallt mot 
investeringsbeslut, energimarknadsutformning, energiskatter 
och styrmedel. Genom att arbeta både på uppdrag av 
beslutsfattare, branschorganisationer, energianvändande företag 
samt energiproducenter har Erica förståelse för olika aktörers 
förutsättningar och drivkrafter. Erica har en civilingenjörsexamen 
från KTH inom Industriell ekonomi med inriktning mot Energisystem.

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANADE

Sveriges elutmaning och framtidens energisystem  
– lägesrapport om kapacitetsbristen och vart är vi på väg? 
• Vilka utmaningar står Sverige inför kopplat till landets 

energiförsörjning?
• Hur bemöter vi kapacitetsbristen – kortsiktiga och långsiktiga 

lösningar
• Så kommer energianvändningen att se ut i framöver
• Nya energikällor – hur ser framtidens energiproduktion ut

Gustaf Rundqvist Yeomans
Energimarknadsanalytiker
Sweco

Gustaf Rundqvist Yeomans arbetar sedan 2019 som konsult i 
gruppen Energy markets på Sweco. På Sweco arbetar Gustaf 
med projekt relaterade till den nordiska elmarknaden och 
scenarioanalyser över det framtida elsystemet. Bland annat har 
han varit delaktig i flera regionala projekt där man tittat på vilka 
utmaningar regionerna har i nuläget och vad en elektrifiering av 
industri och transporter kan komma att innebära på sikt. Gustaf är 
utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och energisystem på Lunds 
Tekniska Högskola.

10:10-10:55 EXPERTANFÖRANDE

Så kan kommunerna rusta för framtidens elförsörjning 
som ger plats för både dagens och morgondagens 
verksamheter
• Vilka utmaningar står vi inför vid stadsbyggnation och hur kan vi 

bemöta dem för hållbar samhällsutveckling?
• Hur ska man lösa och ta hänsyn till energifrågan för att 

säkerställa energiförsörjningen vid nybyggnation och 
exploatering?

Peter Blomqvist
Konsult 
Profu

Peter har erfarenhet från flera olika roller inom energisektorn, 
främst som forskare, konsult och olika chefsbefattningar. Han har 
under åren arbetat med en mängd olika områden som exempelvis 

vindkraft, solel, fjärrvärme, basindustri, biobränslemarknaden och 
elnätsfrågor. Inom denna bredd av områden har Peter arbetat med 
stor vidd av frågeställningar som förbättra produktionsprestanda, 
skapa väl fungerande strukturer och processer, upphandling 
och förbättring av system, energieffektivisering, genomföra 
investeringsanalyser, samt förhandla med leverantörer etc. 

10:55-11:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:15-11:45 PRAKTIKFALL

Effektiva samverkansformer mellan kommuner, 
region, länsstyrelse och andra myndigheter samt 
med elnätsbolag för att få till en förbättrad långsiktig 
planering av elnäten och möta kapacitetsutmaningen 
• Hur agera proaktivt bland annat i planprocessen, för 

framgångsrik samverkan mellan kommuner, regioner och elbolag 
och kunna möta elbehovet vid expansion av områden? 

• Så utvecklar vi större tydlighet kring rollfördelning och 
ansvarstagande genom hela processen

• Hur kan offentlig sektor bidra till utvecklingen och möta 
elnätsägarnas planer och anspråk?  

Marta Fallgren
Miljöchef 
Region Uppsala

Anna Karlsson  
Energistrateg
Länsstyrelsen Uppsala län

Linnea Nedar
Hållbarhetsledare
Uppsala kommun

Marta är miljöchef vid Region Uppsala med samordnande 
ansvar för miljöfrågor för Region Uppsala såväl som regionalt 
utvecklingsansvarig. Anna är klimat- och energistrateg på 
Länsstyrelsen i Uppsala län och har arbetat med kapacitetsbristen 
för elnäten i länet sedan 2017/18, bland annat som projektledare 
för regeringsuppdraget Trygg elförsörjning i Uppsala län 
#uppsalaeffekten - arbete med eleffekt i Uppsala län. Linnea jobbar 
som hållbarhetsledare för energifrågor på hållbarhetsavdelningen 
vid Uppsala kommun. Hon arbetar med både energi- och 
effektfrågor och leder kommunens arbete med en lokal 
effektmarknad. 

11:45-12:45 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:45-13:35 PRAKTIKFALL

Effektoptimering i Eskilstuna ska möjliggöra hållbara 
etableringar
• Så hittar vi lösningar för att möjliggöra nya etableringar och möta 

ett ökat behov av el
• Så ställer vi om till ett fossilfritt samhälle 
• Hur skapa samarbeten gällande lokal effektreserv för 

framgångsrik elförsörjning?

Linda Werther Öhling
Projektledare
Eskilstuna kommun

Linda Werther Öhling är anställd på Eskilstuna kommun och 
projektleder Effektoptimering Eskilstuna. Effektoptimering Eskilstuna 
är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna 
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Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka 
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp 
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget 
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå 
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, 
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper 
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt 
Mälardalens Högskola. Projektet startade hösten 2020 och syftar till 
att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning 
och fler etableringar i Eskilstuna. Eskilstuna är en stad som växer 
och som värderar hållbarhetsfrågorna högt vilket gör det viktigt att 
skapa tillväxt på ett hållbart sätt. Eskilstuna testar olika vägar för att 
frigöra kapacitet och delar med sig av de erfarenheter de hittills fått.

13:45-14:35 PRAKTIKFALL

Energiförsörjning och elnätskapacitet vid investeringar, 
expansion och nya etableringar – så planerar du med 
höga klimatambitioner 
• Så bedriver vi ett utvecklingsarbete för att öka kunskapen och 

medvetenheten kring framtiden elförsörjningsbehov och befintlig 
kapacitet

• Hur vi planerar för energiförsörjningen och elnätskapaciteten i 
samband med nya etableringar

• Hur ställa om och verka för elektrifiering av den tunga 
godstrafiken?

• Så bidrar regionen till Sveriges och EUs hållbara framtid där 
energiförsörjning och elnätskapacitet är en viktig nyckelfaktor

Richard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden  
Region Västerbotten  

Richard är Socialdemokratiskt Regionråd med ansvar för regional 
utveckling i Västerbotten sedan 2019. Han har suttit i Skellefteå Krafts 
Bolagsstyrelse men också i kommunstyrelsen i Skellefteå under 8 
år. Rickard brinner för hur kan vi koppla ihop utvecklingsfrågor och 
social hållbarhet för att utveckla en hållbar region.

14:35-15:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:05-15:55 PRAKTIKFALL

Elektrifiering av fordon och trafik – nuläge och framtid 
samt hur du tar hänsyn till utvecklingen vid planeringen
• Planeringshorisonten – tänkbara scenarier för elektrifiering
• Trafikarbetets komplexitet och konsekvenser för planering
• Förutsättningar för elektrifiering och tillgång på elektricitet

Ted Lundberg
Energi- och klimatrådgivare
Järfälla kommun

Järfälla har antagit en klimat- och energiplan som kompletterar och 
konkretiserar de övergripande målen inom minskad klimatpåverkan 
i kommunens miljöplan. En stor del av utsläppen som sker utgörs 
idag av inrikes transporter och därför är en viktig del i klimatarbetet 
att minska utsläppen från transportsektorn. Planen tar avstamp 
i olika klimatåtaganden och regionala strategier där bland annat 
elektrifiering ingår. Ted har studerat energisystem vid KTH och 
arbetar sedan 2017 som energi- och klimatrådgivare. Under detta 
pass kommer du få höra mer om elektrifieringen av fordon och 
trafikarbete - var man är idag, vart man är på väg och vilka krav 
det ställer på laddinfrastruktur och energilösningar och dess 
konsekvenser för planeringen.

16:05-16:55 EXPERTANFÖRANDE

Rättssäker effektivisering av tillståndsprocessen för 
elnät
• Vad är orsaken till att det tar så lång tid att bygga ut elnätet?
• Vad innebär en ny möjlig lag om nätutvecklingsplaner? 
• Vad kan vi i dagsläget göra tills dess att regelverket förändras? 
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Katarina Larsson
Tillståndschef
Svenska kraftnät

Katarina Larsson är enhetschef för tillstånd på det statliga 
affärsverket Svenska kraftnät. Sedan 1 juli är hon även tillförordnad 
avdelningschef för en ny avdelning på Svenska kraftnät som heter 
Samhällsbyggnad. Katarina har jobbat på Svenska kraftnät sedan 
2016 och hon har en bakgrund från både stat och kommun och har 
även jobbat på KPMG i flera år.

16:55-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen.

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 9 november 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  24 september 6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 29 oktober 6.990  kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.990 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 24 september 5.490 kr 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 29 oktober 5.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.990 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: OFF1615

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Få insikt i Sveriges elutmaning och framtidens energisystem  
– lägesrapport om kapacitetsbristen och vart vi är på väg

 Öka dina kunskaper om hur man kan lösa och ta hänsyn 
till energifrågan för att säkerställa energiförsörjningen vid 
nybyggnation och exploatering

 Lär dig mer om energiförsörjning och elnätskapacitet vid 
investeringar, expansion och nya etableringar

 Lyssna till effektiva samverkansformer för att få till en förbättrad 
långsiktig planering av elnäten och möta kapacitetsutmaningen

 Ta del av en nulägesanalys samt framtidsspaning kring 
elektrifiering av fordon och trafikarbete

 Nätverka och utbyt erfarenheter från branschkollegor från hela 
landet!
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