
Ny rapport beskriver vägen ut ur det 
nordiska energitrilemmat 
Den energikris de nordiska länderna går igenom beror delvis på följder av Rysslands 
invasion av Ukraina och bieffekter från Kontinentaleuropa, men också på en rad 
underliggande strukturella utvecklingar. Det är slutsatsen i en ny rapport från Nordisk 
energiforskning, som sammanställts av Ramböll, som presenteras idag vid Nordiska rådets 
temasession som i år handlar om nordisk energiförsörjning i en orolig tid. 
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Rapporten handlar om hur försörjningstryggheten kan ökas, samtidigt som man säkrar en 
ekonomiskt och socialt hållbar energiomställning i de nordiska länderna.Foto:Jonas 
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Rapporten ”Det nordiska energitrilemmat – försörjningstrygghet, energipriser och 
socialt hållbar omställning” handlar om hur försörjningstryggheten kan ökas, 
samtidigt som man säkrar en ekonomiskt och socialt hållbar energiomställning i de 
nordiska länderna. 

Rapporten utgör en analys som ger rekommendationer till beslutsfattare på nationell, 
nordisk, EU- och internationell nivå för att hantera energitrilemmat. Det här 
åstadkoms genom analys av drivkrafter som föranleder energikrisen, utvärdering av 
de nordiska ländernas exponering av dessa drivkrafter, identifiering av framtida 
risker som nordiska energisystem utsätts för samt fastställande av huruvida lämpliga 
och effektiva åtgärder är på plats för att hantera de identifierade riskerna.  



Rapporten omfattas av flera avgränsningar, såsom cybersäkerhet, geopolitiska hot 
och inflation. Även om de nordiska energisystemen är olika, delar de också vissa 
egenskaper.  

Därför kan rekommendationerna användas vid nationellt beslutsfattande över 
Norden och för att stärka nordiskt samarbete. Däremot behövs vidare analys för att 
avgöra hur varje rekommendation kan eller bör implementeras baserat på grundlig 
konsekvensbedömning i varje land, enligt rapportförfattarna. 

Rapporten fokuserar på de sammanlänkade energimarknaderna i Norden. 
Huvudfokus ligger på elsystemen. Naturgas och fjärrvärme behandlas i mindre 
utsträckning, då dessa inte är sammanlänkade på samma nivå som elsystemen.  

Nordisk energiforskning är en institution under Nordiska ministerrådet som förvaltar 
och finansierar internationella forskningsprogram och projekt som ger mervärde till 
det nationella arbetet i de nordiska länderna. Därtill utför institutionen vissa 
sekretariats- och analysfunktioner i det energipolitiska samarbetet under Nordiska 
ministerrådet. Styrelsen för Nordisk energiforskning består av representanter från de 
myndigheter och departement som ansvarar för finansieringen av energiforskning i 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som också bidrar till större delen av 
institutionens finansiering.  

Läs rapporten här. 

Rapportens nationella rekommendationer 
• Implementera fixerade tidslinjer och förkorta tillståndsprocesser för produktion och 
infrastruktur, med samtidig hänsyn till relevanta lokalsamhällens perspektiv. 

• Säkra högkvalitativ tillgång till arbetskraft i energisektorn genom att utveckla 
långsiktiga nationella handlingsplaner, inklusive om och hur sektorn bör prioriteras. 

• Använda målorienterad konsekvensbedömning som grund vid beslutsfattande. 

• Öka systemets kapacitet och flexibilitet genom befintliga energitillgångar som för 
närvarande inte utnyttjas till fullo. 

• Förstärk hanteringen av elkrisen så att den är ordentligt dimensionerad och 
planerad på lokal, nationell och nordisk nivå. Ha i åtanke att elektricitet är både en 
handlingsvara och ett grundläggande samhällsbehov. 

*Stärka´ den nordiska energiindustrins långsiktiga attraktionskraft och 
konkurrenskraft inom viktiga sektorer såsom tillverkning av energitillgångar, 
elproduktion, värmeproduktion, utvinning av centrala råvaror, energibolag och 
elnätsinfrastruktur. 
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https://www.nordicenergy.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Final-report-Energy-Trilemma.pdf
https://energimarknaden.di.se/amnen/energikris/
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