
E   sä   a   kvan  fi era behovet av 
fl exibilitet är a   se på hur ne  olasten 
ändras över  d. I fi guren visas varak-
 ghetsdiagram för ne  olasten 2015 res-

pek  ve 2040 i vårt referensscenario ¹. Det 
framgår av fi guren a   den maximala 
ne  olasten är ungefär på samma nivå 
2015 som 2040 (23 600 MW 2015 och 23 
500 MW 2040). Däremot varar den höga 
ne  olasten under betydligt färre  mmar 
2040. Exempelvis är ne  olasten över 
20 000 MW under 480  mmar 2015 a   
jämföra med cirka 170  mmar 2040.

Utmärkande är också a   ne  olasten 
kommer a   variera över e   betydligt 
större spann och  ll och med vara nega  v 
under vissa  mmar (det vill säga a   vind- 
och solkra  produk  onen är större än 
e  erfrågan).

Av fi guren kan man vid en första anblick 
förledas a   tro a   utmaningen framö-
ver är mindre, då ne  olasten blir lägre 
under nästan alla årets  mmar. Det 
som inte framgår av fi guren är a   det 
kommer a   fi nnas mindre produk  ons-
kapacitet som kan möta denna ne  olast 
då kärnkra  en inte längre fi nns a    llgå 
(alla kärnkra  reaktorer antas avvecklade 
år 2040 i det aktuella referensscenariot).

Värmekartan ger en 
illustrativ bild av netto-
lastens förändring
I Figur 2 på nästa sida visas förändringen 
i ne  olast från en  mme  ll nästa i en så 
kallad värmekarta för e   helt år. Blå färg 
motsvarar en liten förändring från en 
 mme  ll nästa och röd färg motsvarar 

en stor förändring. Det är den absoluta 

förändringen som visas, det vill säga 
utan hänsyn  ll om det är en ökning eller 
minskning. 

För 2015 (översta fi guren) syns e   tydligt 
mönster där morgonrampen står för den 
stora förändringen i ne  oe  erfrågan 
från en  mme  ll en annan. Det syns 
tydligt a   förändringen är mindre på 
helger samt på semestern. Övriga  der 
är förändringen liten i jämförelse med 
morgonrampen. Omställningen mellan 
vinter- och sommar  d syns tydligt, då 
fi guren visar all data i normal  d. 

När samma sak plo  as för 2040 är 
mönstret med en morgonramp inte 
fullt lika tydlig. Däremot  llkommer 
y  erligare en förmiddagsramp samt 
en e  ermiddagsramp under sommar-
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Figur 1  Varak  ghetdiagram över ne  olasten 2015 respek  ve 2040.

www.nepp.se

¹  Det referensscenario vi utny  jat här är e   
scenario med 100% förnybar elproduk  on i Sverige 
år 2040. Scenariot är beskrivet i NEPP-rapporten 
”Flexibilitet – i en ny  d”, maj 2018 
(www.nepp.se).

Ne  olastens förändring är e   må   
på hur behovet av fl exibilitet änd-
ras över  den:
• Ne  olasten defi nieras som e  er-

frågan minus produk  on från vind- 
och solkra  . 

• Ne  olasten motsvarar den 
e  erfrågan som det resterande 
kra  systemet ska hantera.



halvåret. Denna beror på den ökade mängden 
solkra  . 2040 är bilden inte lika tydlig utan 
framstår som suddig. Det innebär a   föränd-
ringar i ne  olasten kommer a   uppträda något 
mindre förutsägbart och vid fl er  dpunkter. 
Vindkra  en kan förvisso prognos  ceras med en 
rela  vt god säkerhet på kort sikt, men går inte 
a   prognos  sera med precision på fl era dagars 
sikt  ll skillnad från e  erfrågan som följer e   
mycket förutsägbart mönster.

I Figur 3 visas antal  mmar med olika stora 
förändringar i ne  olasten 2015 respek  ve 2040. 
De höga staplarna i mi  en indikerar a   det är 
fl est  mmar på året då det är små förändringar i 
ne  olasten från en  mme  ll en annan. De låga 
staplarna ut mot kanterna indikerar a   det är 
färre  mmar med stora förändringar. Den max-
imala fl uktua  onen från en  mme  ll en annan 
förväntas öka från ca 2 500 MW/h år 2015  ll 
ca 4 400 MW/h år 2040, det vill säga nästan en 
fördubbling av det maximala reglerbehovet över 
en  mme. Den mer utspridda profi len 2040 
innebär också a   det blir vanligare med större 
förändringar  mme för  mme i fram  den. Den 
puckel man kan observera runt +1500 MW 2015 
beror på a   morgonrampen idag är en tydligt 
återkommande förändring med ungefär samma 
form varje vardag.

Reglerbehovet inom en vecka är en annan vik  g 
parameter. Det motsvarar mellan vilka nivåer 
behovet av fl exibilitet kan förändras inom en 
vecka. Ne  olastens varia  on inom en vecka är 
rela  vt konstant över året och förväntas öka (se 
tabellen nedan) från ca 7 500 MW  ll ca 14 200 
MW, det vill säga  nästan en fördubbling jämfört 
med idag.  

Sammanfa  ningsvis kan det konstateras a   
behovet av snabb reglering på  mnivå kommer 
a   öka och a   fl exibilitetsbehovet  för balansreg-
leringen kommer a   fördubblas. Det är inte bara 
storleken på förändringen som kommer a   öka, 
utan det kommer a   ske o  are. Vindens oregel-
bundna karaktär kommer även a   göra föränd-
ringarna i ne  olast mer svårförutsägbara, i alla 
fall på fl era dagars sikt.
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Figur 2  Förändring i ne  olast från en  mme  ll en annan, dels år 2015 
(överst) dels modellår 2040 (underst). På y-axeln visas  d på dygnet 
från 0-24h. På x-axeln visas dagar på året från 1-365 dagar, dvs från 1 
januari  ll 31 december.

Figur 3  Förändring i ne  olast under 1  mme. Staplarna visar hur 
många  mmar över e   år som olika stora förändringen från en  mme 
 ll en annan sker.
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