Workshop - Regional elnätsanalys - Övertorneå, Överkalix och
Haparanda
Målgrupp:

Kommunala tjänstepersoner i aktuella kommuner med fokus på samhällsplanering och
näringslivsutveckling.

Tidpunkt:

1 december kl. 13:00 – 16:00

Plats:

Digitalt (länk kommer skickas till anmälda deltagare)

Anmälan:

Vänligen meddela dig deltagande till simon.strandberg@stimo.se senast 26 november

Region Norrbotten bjuder in till en workshop i syfte att presentera underlag som beskriver elförsörjning
i respektive kommun i Norrbotten och utifrån detta föra en dialog om utvecklingsplaner och
etableringsstrategier. Fyra separata workshops kommer att hållas med 3-4 kommuner per tillfälle i
samarbete med STIMO AB.

Bakgrund
Norrbotten är en region med hög attraktivitet för etablering av elintensiva verksamheter. Region
Norrbotten tog under våren 2020 fram en elnätsanalys vars prognos visar på en kraftigt ökande
efterfrågan av el inom Norrbotten fram till 2030. Denna utveckling förväntas i hög utsträckning vara
driven av elintensiva industrietableringar. Vi länken här, kan du se en paneldiskussion utifrån arbetets
slutsatser.
Region Norrbotten har med utgångspunkt från detta arbete initierat en fördjupning av elnätsanalysen
för att beskriva och analysera förutsättningar för tillväxt i respektive kommun i länet utifrån ett
elförsörjnings-perspektiv. Ett underlag är framtaget som bland annat beskriver möjligheter till utökat
effektuttag idag och framgent samt planerade elnätsförstärkningar.
Vid aktuell workshop kommer deltagare att få en samlad bild över nuvarande och framtida
förutsättningar för elförsörjning i sin kommun. Utifrån detta underlag kommer en dialog att föras kring
elnätets möjligheter och begränsningar utifrån kommunala utvecklings- och tillväxtplaner samt
etableringsstrategier. Vidare kommer en diskussion föras kring kommunernas behov och önskemål av
att ge inspel i planeringen av framtida elnätsinfrastruktur.

Preliminär agenda
-

Introduktion Region Norrbotten

-

Elnätsinfrastruktur och tidigare genomfört arbete

-

Kommunala förutsättningar – beskrivning av analys på kommunnivå

-

Dialog utifrån ett elförsörjningsperspektiv:

-

o

Kommunala utvecklings- och tillväxtplaner

o

Etableringsstrategier

o

Inspel i planeringen av framtida elnätsinfrastruktur

Summering och fortsatt arbete

Väl mött!

