
Sensitivity: Internal

Hur kan kemiindustrin få en 
tillförlitlig eltillgång, till ett 
stabilt pris och i rätt tid? Elförbrukning, elproduktion och 

elnät i Västra Götaland:

• Total elförbrukning 18-19 TWh

• Total elproduktion 5-6 TWh

• 42 lokalnätsägare

• 2 regionnätsägare

Maria Edvall

maria.edvall@ri.se
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Elanvändning i Västra Götaland

Bostäder Service och övrigt Datacenter Transporter Industri

Prognos för 
elanvändningen 
i VGR

Elanvändningen i VGR

Historiskt ca 18-19 TWh elförbrukning inom 
VGR

Prognos:

Bostäder, service: marginell skillnad

Datacenter: kan tillkomma

Transport (ej sjöfart): stor procentuell ökning 
men liten i jämförelse med industrin

Industrin: enbart med hänsyn till 
omställningsprojekt hos 18 stora företag, 
ökning med 50%-370%

Total elförbrukning:

2025 ökning med drygt 20% (+4,2TWh/år)

2030 ökning med 45% (+8,6TWh/år)

2045 ökning med 80-140% (+14,6-26,5 TWh/år)

+500 MW +1000 MW +3300 MW+1800 MW



Sensitivity: Internal
Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland och SVK

• Det tillkommande framtida elbehovet finns till största 

delen i Göteborg och Stenungsundsområdet.

• Finns indikationer på att transmissionsnätet har 

kapacitet kvar på ca 200-400 MW.

• Framtida ledning mellan Skogssäter, Ingelskärr och 

Stenkullen förbättrar möjligheterna till uttag av mer 

effekt i området. Drifttagning prel. 2028

• Möjlig etablering av produktionskällor inom 

regionen:

• Landbaserad vindkraft, regional fördelning i den 

nationella vindkraftsstrategin 7,5 TWh/år  

• Havsbaserad vindkraft, potential 16,5 TWh/år efter 

2030

• Möjligt att nyttja flexibilitetspotential i 

vätgasproduktion

Nuvarande 
elanvändning
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Prognos för 
elanvändningen 
i VGR

Hur kan kemiindustrin få en 
tillförlitlig eltillgång, till ett 
stabilt pris och i rätt tid?

Stor utmaning kring:

• nätkapacitet för framtida elbehov 

• eltillgången då elbehovet ökar i hela 
landet
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Elanvändning i Västra Götaland

Bostäder Service och övrigt Datacenter Transporter Industri


