
 
 
 

 
Interpellation angående elförsörjningen i Uppsala 
År 2019 så togs kraftvärmeverkets elproduktion i Uppsala ur drift. Den eldades med torv 
och försåg Uppsala med 30 procent av elbehovet under vintertid. År 2022 ska pannan 
ersättas med en biobränslepanna som kan kompletteras med en elproducerande turbin. 
Den kan ge 30 MW. Det finns dock ännu inte, till vår kännedom, något beslut om att 
göra denna komplettering. Anledningen är Vattenfalls krav på avkastning och som ytterst 
sätts av staten som ägare.  
 
Konjunkturinstitutet visade i en rapport 2019 att om reaktorerna Ringhals 1 och 2 hölls i 
drift fram till 2025 i stället för att stängas av hade utsläppen minskat med 8 miljoner ton 
koldioxid. Det motsvarar ungefär 1,9 miljoner bensinbilars utsläpp under ett år. Med 
tanke på den kapacitetsbrist som kommer att finnas under många år så är det viktigt att 
kunna ha denna extra kapacitet som biobränslepannan kan ge.  
 
Kapaciteten i elnätet har också visat sig se ut att bli en avgörande flaskhals i Uppsala 
kommuns utveckling. Svenska kraftnät har investeringsplaner men de sträcker sig så 
långt in i framtiden att de inte hinner täcka de akuta behov som Uppsala och 
huvudstadsregionen har när det gäller el – särskilt inte om samtidigt transporter och 
kommunikationer ska styras över mot eldrift. Här måste Uppsala kommun och regionen 
vara betydligt mer aktiv för att påverka staten och hitta lokala kompensatoriska åtgärder. 
Taket för den effekt som kan tas ut har på flera håll redan nåtts i länets kommuner, och 
det finns inget som tyder på att elanvändandet går ned, snarare tvärtom.  
 
Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

1. Har styret fört dialog med Vattenfall och/eller regeringen kring frågan om 
komplettering utifrån angivna krav? 

2. Finns det någon plan för hur Uppsala ska hantera elbristen givet nedläggningen av 
Ringhals 1 och 2? 

3. Hur påverkar den kraftiga utbyggnaden av nya bostäder elförsörjningen och när slår 
vi i kapacitetstaket?  

4. På vilket sätt agerar Uppsala kommun för att elnätet byggs ut i takt med kommunens 
nuvarande och framtida behov av el? 
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