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Förord  

Ett helt förnybart elsystem är möjligt 

Det är fullt möjligt att bygga ett långsiktigt hållbart elsystem med hjälp av solel, biomassa, 

vindkraft och dagens vattenkraft. Det skulle kunna stå klart redan om 17 år, det vill säga år 

2030. Denna rapport från Svensk Vindenergi har inte funnit några tekniska eller ekonomiska 

hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion. Vad som hittills saknats är politisk 

vilja.  

Trots att Centerpartiets stämma slagit fast att ”År 2050 bör energiförsörjningen vara helt 

förnybar”, ansåg nyligen Centern och de andra allianspartierna i riksdagen att möjligheterna för 

ett förnybart energisystem inte behöver utredas, eftersom ”kärnkraften kommer att svara för en 

viktig del av den svenska elproduktionen inom överskådlig tid”. 

Men det går inte att blunda för att de första kärnkraftsreaktorerna närmar sig åldersstrecket. 

Även om man politiskt tillåter kärnkraft är det högst osäkert om någon vill investera. Färska 

uppskattningar från pågående och planerade projekt i flera länder visar att nya reaktorer blir allt 

dyrare. Samtidigt sjunker kostnaderna för förnybar el. Landbaserad vindkraft är sannolikt redan 

i dag det billigaste alternativet för en klimatmässigt hållbar ny elproduktion.  

Potentialen för förnybar el i Sverige är mycket stor. Enligt Boverket har 170 kommuner pekat ut 

lämpliga områden för vindkraft där det skulle kunna produceras 108 TWh vindkraftsel. Redan 

tillståndsgivna vindkraftsprojekt skulle, tillsammans med befintlig vindkraft, kunna producera 

30 TWh el, vilket motsvarar ungefär halva kärnkraftproduktionen förra året. Lägger man till de 

projekt som är under tillståndsprövning skulle produktionen av vindkraftsel kunna bli långt 

högre än dagens kärnkraftsproduktion. Därtill finns en mycket stor potential för havsbaserad 

vindkraft. 

Ett förnybart elsystem innebär också nya utmaningar. Elsystemet måste klara av situationer 

både när det blåser mycket och när det inte blåser alls. Detaljerade simuleringar från KTH har 

visat att den svenska vattenkraften har god förmåga att balansera för skiftande vindförhållanden 

vid 30 TWh vindkraft. Nya analyser visar också att vattenkraften under till exempel 2008 

reglerades mer från timme till timme än vad som skulle krävas för att klara motsvarande 

variationer som 55 TWh vindkraft och solel och elförbrukningen tillsammans ger upphov till. 

Det finns alltså goda förutsättningar för att åstadkomma ett förnybart elsystem. Men det krävs 

genomtänkta satsningar för att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Det åldrande stamnätet 

behöver rustas upp och förstärkas och handelskapaciteten med våra grannländer öka. Det krävs 

satsningar på så kallade ”smarta elnät” som skapar förutsättningar för alla konsumenter, 

inklusive industrin, att bli mer aktiva på elmarknaden, samtidigt som dessa ger nya möjligheter 

att hantera den förnybara elens variationer. 

Den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att, i ett första steg, ta fram en 

handlingsplan för nätutbyggnaden som gör det möjligt att klara riksdagens planeringsram om 

30 TWh vindkraft till 2020. För att skapa ett helt förnybart elsystem krävs även fördjupade 

analyser av hur vi på bästa sätt kan lösa frågor om balanskraft vid skiftande vindförhållanden, 

möjligheterna till effektutjämning samt energilagring. 
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Även det så kallade elcertifikatsystemet måste justeras så att det inte bromsar den fortsatta 

utbyggnaden av förnybar el. Energimyndigheten har tidigare bedömt att det, med dagens 

ambitionsnivå i systemet, bara kommer att byggas drygt 11 TWh vindkraft till 2020. Den nivån 

kommer vi sannolikt att nå redan under 2014. Därefter riskerar vi en inbromsning, om inte 

utbyggnaden tidigareläggs och ambitionsnivån ökar i samband med den så kallade 

kontrollstationen för elcertifikatsystemet. Regeringen bör också komma med besked om en ny 

ambitionsnivå för år 2030. 

En ökad ambitionsnivå i elcertifikatsystemet skulle minska den samlade elkostnaden för 

svenska konsumenter. Även om priset på elcertifikat skulle öka från dagens låga nivåer kommer 

den ökade elproduktionen, enligt Energimyndigheten, ”att pressa ner priserna på el och totalt 

sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre än i basfallet”. För elintensiv 

industri som får ett lägre elpris men inte betalar för elcertifikat blir vinsten stor.  

Regeringen bör samtidigt verka för ett ökat samarbete med andra EU-länder genom de så 

kallade samarbetsmekanismerna. Genom att andra länder betalar för att få tillgodoräkna sig den 

relativt billiga förnybara elproduktion som kan ske i Sverige, får svenska elkunder ett lägre 

elpris utan att behöva betala för den ökade utbyggnaden.  

Med en kraftfull satsning på förnybar el och fortsatt utbyggnad av elnät kan vi bygga ett 

långsiktigt ekologiskt hållbart elsystem. Samtidigt skapas marginaler i elsystemet för att stänga 

åldersstigna reaktorer och en stärkt försörjningstrygghet om ny kärnkraft inte tillkommer.   

Det är hög tid att regeringen tar itu med energifrågorna. Det måste ges klara besked om 

spelreglerna. De långa ledtiderna för att bygga ny kärnkraft och anpassa elsystem och regelverk 

till förnybar el gör att vi inte kan skjuta besluten om det framtida elsystemet framför oss. Utan 

kraftfulla satsningar på nät och förnybar el hotas den långsiktiga försörjningen av el till hushåll 

och basindustri. 

Regeringen och Socialdemokraternas Stefan Löfven måste nu upp till bevis. Hur tryggas den 

långsiktiga tillförseln av el? Vad händer om ingen vill investera i ny kärnkraft? Hur ska cirka 40 

procent av den svenska elektriciteten ersättas? Det är frågor som kräver ett politiskt svar. 

Energimyndigheten har insett allvaret och tog nyligen ett eget initiativ att utreda möjligheterna 

för ett förnybart elsystem. När vaknar regeringen och Stefan Löfven? 

Den 12 mars 2013 

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi  

Rapporten har skrivits av Jessica Henryson, enhetschef på Westander Klimat och Energi. Professor 
Lennart Söder, KTH, har bidragit till och granskat avsnittet om överföring och reglering. Värdefulla 
synpunkter har lämnats av professor Tomas Kåberger, Chalmers tekniska högskola, avseende helheten, av 
professor Lars J Nilsson, Lunds universitet, avseende avsnittet om elproduktion och elanvändning 2030 
samt av teknisk direktör Ulf Moberg och expert Oskar Sämfors vid Svenska Kraftnät avseende avsnittet om 
överföring och reglering. 
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Sammanfattning 

Vi står inför ett vägval. Det svenska elsystemet kommer att genomgå stora förändringar de 

kommande åren. De långa ledtiderna för att bygga ut ny elproduktion och anpassa elnäten efter 

nya förutsättningar gör att vi inte kan skjuta besluten framför oss. För första gången ska nu 

också en nationell infrastruktur huvudsakligen byggas av privata investerare på en 

konkurrensutsatt marknad. 

I denna rapport illustreras tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram 

till 2030. Syftet är inte att i detalj analysera förutsättningarna för olika scenarier utan att peka 

på möjligheter och utmaningar för det framtida elsystemet. 

Det första scenariot ”Business as usual” baseras på Energimyndighetens långsiktsprognos till 

20301, men med antagandet att kärnkraften börjar fasas ut runt 2025, enligt Vattenfalls 

bedömning.2   I det andra scenariot, ”Förnybart elsystem” antas all kärnkraft fasas ut till 2030, 

samtidigt som det förnybara byggs ut kraftigt. Det tredje scenariot, ”Hög elproduktion”, är en 

kombination av de två tidigare, där kärnkraften fasas ut långsamt samtidigt som det genomförs 

en kraftfull satsning på förnybar el. 

Sammanfattningsvis pekar rapporten på följande: 

 Den förnybara elen, främst i form av landbaserad vindkraft, är troligen det billigaste 

alternativet för ny elproduktion under de närmaste åren (se avsnitt 3).  

 All klimatmässigt acceptabel ny produktionskapacitet, vare sig det är kärnkraft, vindkraft 

eller annan förnybar el, behöver en högre intäkt än dagens elpris för att vara lönsam (se 

avsnitt 3 och 6). 

 Vindkraft och solel har potential att snabbt byggas ut i den omfattning som krävs för att nå 

ett helt förnybart elsystem till 2030 (se avsnitt 4). 

 Det finns inget specifikt hinder, vare sig tekniskt eller ekonomiskt, för en övergång mot ett 

förnybart elsystem, men det behövs fortsatta analyser för att avgöra hur detta kan 

åstadkommas på ett optimalt sätt (se avsnitt 5).  

 Detaljerade simuleringar av ett elsystem med 30 TWh vindkraft visar att den 

svenska vattenkraften har god förmåga att balansera denna mängd vindkraft.3 

 Övergripande analyser av 55 TWh vindkraft och solel visar att de effektvariationer 

från en timme till nästa som, tillsammans med förbrukningens variation, uppstår är 

av samma storleksordning som den faktiska variationen i vattenkraftproduktionen 

under 2008.4 

                                                             
1 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf  
2 Vattenfalls ansökan till strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer, 31 juli 2012, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/ansokan2012-07-31.pdf  
3 Fredrik Obel, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, Balansering av en storskalig 
vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften, 2012, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-98672  
4Lennart Söder, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, På väg mot en elförsörjning 
baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-105278  
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 Ett räkneexempel där effektbidraget vid topplastsituationer från 55 TWh vindkraft 

och solel jämförs med motsvarande produktion från kärnkraft visar att kostnaden 

för att klara denna utmaning är storleksordningen noll eller enstaka ören per kWh.5 

 Nyligen slutförda och pågående kabelprojekt utökar exportmöjligheterna markant 

och innebär att de befintliga reglerresurserna kan användas mer flexibelt, vilket 

underlättar en kraftig ökning av variabel förnybar el. 

Av detta drar vi följande slutsats: 

Genom en kraftfull satsning på förnybar el och fortsatt utbyggnad av elnät och 

exportkapacitet kan ett långsiktigt ekologiskt hållbart elsystem byggas, med stor 

potential för elexport som bidrar till minskade utsläpp i övriga Europa. Samtidigt 

skapas marginaler i elsystemet för den kommande utfasningen av befintlig 

kärnkraft och en stärkt försörjningstrygghet om ny kärnkraft inte tillkommer.   

Förslag till energipolitiska åtgärder: 

 Elcertifikatsystemet är i dag en förutsättning för utbyggnaden av förnybar el. För att inte 

bromsa utbyggnaden behöver justeringar göras i samband med den så kallade 

kontrollstationen 2015 (se avsnitt 6). 

 Den befintliga ambitionsnivån för förnybar el till år 2020 bör tidigareläggas till 

2017 genom att kvotkurvan justeras. 

 En ny ambitionsnivå bör fastställas till 2020 som möjliggör att riksdagens 

planeringsram om 30 TWh vindkraft kan nås. 

 Regeringen bör snarast komma med besked om en förlängning av elcertifikatsystemet efter 

2020. Möjligheten att utvidga elcertifikatsystemet till att omfatta samtliga nordiska länder 

bör ses över, liksom hur kraftslag som i dag är för dyra för att konkurrera inom 

elcertifikatsystemet kan främjas.  

 EU:s samarbetsmekanismer skapar nya möjligheter för Sverige att bygga ut förnybar el och 

exportera förnybara värden till andra EU-länder. Regeringen bör därför verka för ökat 

samarbete med andra EU-länder.  Med tillräcklig överföringskapacitet kan vindkraftsel bli 

Sveriges nästa stora gröna exportvara. 

 Regeringen bör ge Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram en handlingsplan för vad som 

krävs av elnäten för att vi, i ett första steg, ska kunna nå planeringsramen om 30 TWh till 

2020 och öka marknadsintegrationen med resten av Europa. Detta bör även inkludera 

frågor om kostnader för balanskraft samt möjligheter till effektutjämning och energilagring. 

  

 

                                                             
5Lennart Söder, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, På väg mot en elförsörjning 
baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-105278  
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1. Inledning 

Sedan den statliga utbyggnaden av vattenkraft under första hälften av 1900-talet och 

utbyggnaden av kärnkraften på 1970- och 1980-talet, har vi i Sverige i stort sett helt förlitat oss 

på dessa två kraftslag för vår elförsörjning. Förra året, 2012, hade den äldsta kärnkraftsreaktorn 

hunnit bli 40 år gammal och år 2025 når även de yngsta reaktorerna 40-strecket. Sverige står 

därmed återigen inför stora investeringar i ny elproduktion och en omvandling av elsystemet.   

Exakt hur länge de befintliga kärnkraftsreaktorerna kommer att vara i drift vet vi inte i dag. 

Vattenfall räknar med att drygt 20 TWh kärnkraftsel kommer att behöva fasas ut mellan 2025 

och 2035 (cirka en tredjedel av kärnkraftsproduktionen 2012).6 Resterande kärnkraft kommer 

rimligen att behöva tas ur drift senast under tioårsperioden därefter. Men utfasningen kan också 

gå betydligt snabbare. Ökade underhållskostnader i äldre verk och längre revisionsperioder 

kommer förr eller senare att göra det ekonomiskt rationellt att stänga reaktorerna i stället för att 

driva dem vidare. Stora investeringar har genomförts i flera reaktorer, som både höjer effekten 

och förlänger livslängden, men samtidigt debatteras hur länge säkerheten kan upprätthållas i de 

allt äldre verken.  

Under tiden pågår en omvandling mot ett förnybart elsystem. Globalt har utbyggnaden av 

vindkraft och solel varit närmast explosionsartad de senaste åren, tekniken utvecklas snabbt och 

kostnaderna sjunker. Även i Sverige har potentialen för förnybar el tydliggjorts, och särskilt 

vindkraften har byggts ut mycket snabbare än någon kunde förutspå för bara några år sedan.  

Vägval 

De långa ledtiderna för att bygga ut ny elproduktion och anpassa elnäten efter nya 

förutsättningar gör att vi inte kan skjuta besluten om det framtida elsystemet framför oss. Det 

behövs en tydlig politisk inriktning och det måste redan i dag skapas långsiktiga förutsättningar 

för utbyggnad av ny elproduktion för att säkerställa den långsiktiga försörjningstryggheten.    

De två huvudsakliga alternativen för det framtida svenska elsystemet är nya kärnreaktorer som 

ersätter de befintliga eller en kraftfull utbyggnad av förnybar el. I denna rapport vill vi visa på 

den förnybara elens möjligheter. Rapporten visar att den förnybara elen troligen är det billigaste 

alternativet för ny elproduktion och att vårt elsystem har goda förutsättningar att klara av den 

förnybara elens variationer. Ett förnybart elsystem är möjligt att åstadkomma men kräver att 

förstärkningar av stamnätet, utökad exportkapacitet och satsningar på nya lösningar inom 

ramen för smarta elnät prioriteras de kommande åren. Samtidigt måste det viktigaste 

styrmedlet – elcertifikatsystemet – anpassas så att mer förnybar elproduktion kan byggas ut. 

 

 

                                                             
6 Vattenfalls ansökan till strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer, 31 juli 2012, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/ansokan2012-07-31.pdf  
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2. Elproduktion och elanvändning 2030  
I ett integrerat europeiskt elsystem har det allt mindre betydelse var elen produceras och var 

den konsumeras. Marknadsmässiga förutsättningar, ekonomiska styrmedel och tillgången till 

exempelvis vind eller sol avgör var ny elproduktion kommer att byggas, snarare än 

nationsgränserna.  

Sverige har särskilt goda förutsättningarna för förnybar el genom stor landyta, liten befolkning, 

långa kuster, många goda vindlägen och stora skogar. Genom en kraftfull satsning på den 

förnybara elen kan Sverige exportera el till övriga Europa och bidra till minskade 

växthusgasutsläpp, samtidigt som det finns marginaler i systemet om ny kärnkraft inte 

tillkommer när den gamla fasas ut.   

I det följande visas tre möjliga utvecklingsvägar för den framtida elproduktionen och 

elanvändningen till 2030. Syftet är inte att i detalj analysera förutsättningarna för olika 

scenarier utan att illustrera vilka förändringar jämfört med situationen 2011 som olika scenarier 

innebär.  

2.1 Tre scenarier för den framtida elproduktionen 

Det första scenariot ”Business as usual” baseras på Energimyndighetens långsiktsprognos till 

2030, men med antagandet att kärnkraften börjar fasas ut runt 2025, enligt Vattenfalls 

bedömning.7 I det andra scenariot, ”Förnybart elsystem” antas all kärnkraft fasas ut till 2030, 

samtidigt som det förnybara byggs ut kraftigt. Det tredje scenariot, ”Hög elproduktion”, är en 

kombination av de två tidigare, där kärnkraften fasas ut långsamt samtidigt som det genomförs 

en kraftfull satsning på förnybar el.  

Scenario 1: Business as usual 

Business as usual-scenariot innebär i praktiken att inga särskilda satsningar på det framtida 

elsystemet görs. Utgångspunkten är Energimyndighetens långsiktsprognos till 2030, som 

baseras på styrmedel beslutade fram till halvårsskiftet 2010.8 Det innebär bland annat att den 

förnybara elen bara byggs ut i begränsad omfattning jämfört med 2011. I myndighetens prognos 

är den största förändringen jämfört med 2011 att kärnkraftsproduktionen ökar från 58 TWh 

2011 till 73 TWh 2020 och därefter antas vara konstant till 2030. Ökningen beror dels på att 

produktionen 2011 var ovanligt låg, dels på effekthöjningar i kärnkraftverken. I vårt scenario 

antas dock kärnkraften börja fasas ut 2025, i enlighet med Vattenfalls bedömning9, så att 

kärnkraftsproduktionen är omkring 57 TWh år 2030.  

Elanvändningen antas, i enlighet med Energimyndighetens prognos, öka med 13 TWh till 2030 

(se avsnitt 2.2) och som ett resultat blir nettoexporten från Sverige omkring 7 TWh (i 

myndighetens prognos där all kärnkraft antas vara i drift blir nettoexporten 23 TWh). 

                                                             
7 Vattenfalls ansökan till strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer, 31 juli 2012, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/ansokan2012-07-31.pdf  
8 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf  
9 Vattenfalls ansökan till strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer, 31 juli 2012, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/ansokan2012-07-31.pdf  
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Sverige har alltså i detta scenario fortfarande en positiv elenergibalans, men bara med 7 TWh. 

Mot bakgrund av att den befintliga kärnkraften kommer att fortsätta att fasas ut efter 2030 

innebär detta scenario en risk för att ett elunderskott ska uppstå och att Sverige blir beroende av 

att importera fossilbaserad el från kontinenten. 

Utvecklingen illustreras i figuren nedan. I figuren visas också elanvändningens utveckling enligt 

Energimyndighetens långsiktgprognos. 

 

 (TWh) Vattenkraft Kraftvärme  Kärnkraft Vindkraft Solel Total  
produktion 

Import 
-export 

2011 66 17 58 6 0 147 -7 

2020 69 22 73 11 0 175 -24 

2030 69 22 57 11 0 159 -7 

 

Utvecklingen som illustreras i figuren ovan innebär nedan förändringar fram till 2030 jämfört 

med 2011 (där samtliga antaganden utom avseende kärnkraften baseras på Energimyndighetens 

långsiktsprognos 2010): 

 Kärnkraftsproduktionen ökar från 58 TWh år 2011 till 73 TWh år 2020, för att därefter 

minska till 57 TWh. 

 Vindkraften antas öka från 6,1 TWh år 2011 till 11,3 TWh. 

 Vattenkraften antas öka från 66 TWh år 2011 till 69 TWh, vilket baseras på genomsnittet 

under 1990-2007 och en tillkommande potential på 1 TWh. 

 Kraftvärme och industriellt mottryck antas öka från 16,6 TWh år 2011 till 22,1 TWh.10 

 Den samlade elproduktionen uppgår till 159 TWh, vilket är en ökning med 12 TWh jämfört 

med 2011. 

                                                             
10 Varav 17 TWh från biobränslen år 2030 och övrigt från avfall och fossila bränslen. 
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 Elanvändningen antas öka med 12-13 TWh jämfört med 2011 (se avsnitt 2.2), och uppgå till 

152 TWh år 2030. Nettoexporten från Sverige blir omkring 7 TWh år 2030.  

 

Scenario 2: Förnybart elsystem  

I scenariot Förnybart elsystem antas all befintlig kärnkraft fasas ut till 2030. Utfasningen av 

reaktorerna baseras i exemplet enbart på ålder, utan hänsyn till vilka reaktorer som har 

uppgraderats. Vi gör ingen bedömning av om detta är en lämplig takt för utfasning, utan syftet 

är att visa hur elenergibalansen skulle kunna se ut om det anses finnas skäl för en utfasning 

innan 2030. 

  År för 
drifttagning 

Ursprunglig 
nettoeffekt 

(MW) 

Nettoeffekt 
efter 

höjning 
(MW) 

Produktion
2011 

(TWh) 

Ålder  
år 2012 

Antaget år 
för 

utfasning 

Ålder vid 
antagen 

utfasning 

Oskarshamn 1 1972 492 492 3,0 40 2017 45 

Oskarshamn 2 1974 638 810 4,2 38 2018 44 

Ringhals 1 1975 865 878 6,0 37 2019 44 

Ringhals 2 1976 865 865 1,7 36 2020 44 

Forsmark 1 1980 984 1098 6,8 32 2022 42 

Ringhals 3 1981 1064 1064 7,1 31 2023 42 

Forsmark 2 1981 996 1110 8,2 31 2025 44 

Ringhals 4 1983 939 1139 4,1 29 2027 44 

Oskarshamn 3 1985 1400 1400 8,3 27 2029 44 

Forsmark 3 1985 1170 1340 8,7 27 2030 45 

 

I scenariot antas samtidigt en kraftfull utbyggnad av den förnybara elen ske, fram till 2020 i 

form av vindkraft och biokraft och därefter även i form av solel. Det bör noteras att de 

antaganden som görs inte ska ses som någon övre gräns för den förnybara elen, den totala 

potentialen är i det närmaste obegränsad. Det är också fullt möjligt att solelen kan ge ett 

väsentligt bidrag till elproduktionen redan till 2020, och att vågkraft kan komma in till 2030, 

men detta har inte inkluderats i illustrationen. På sikt kan de pågående klimatförändringarna 

också innebära en ökad vattenkraftproduktion, vilket inte heller har inkluderats. Enligt SMHI 

förväntas nederbörden över Sverige under det närmaste seklet öka med 10-20 procent.11 

I figuren visas också elanvändningen om denna effektiviseras enligt avsnitt 2.2 (den streckade 

röda linjen). Den heldragna linjen visar elanvändningen enligt Energimyndighetens prognos. 

                                                             
11 SMHI:s webbplats, http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/klimatet-forandras/klimatvariabler/nederbord-
1.5902  
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(TWh) Vattenkraft Kraftvärme/ 
mottryck  

Kärnkraft Vindkraft Solel Total  
produktion 

Import 
-export* 

2011 66 17 58 6 0 147 -7 

2020 69 20 51 30 0 170 -35 

2030 69 30 0 50 10 159 -31 

* Vid antagen eleffektivisering enligt avsnitt 2.2 

I jämförelse med 2011, innebär den illustrerade utvecklingen följande förändringar fram till 

2020:  

 De fyra äldsta reaktorerna, byggda på 1970-talet, antas stängas ner 2017-2020 vid en ålder 

av 44-45 år. Dessa fyra reaktorer hade 2011 en samlad elproduktion på knappt 15 TWh, men 

skulle vid normaldrift och efter effekthöjningar kunna producera 20-24 TWh. Kvarvarande 

sex reaktorer producerade 2011 totalt 43 TWh, men kan producera 50-55 TWh. 

 Vindkraften antas öka med knappt 24 TWh, från 6,1 TWh 2011 och nå riksdagens 

planeringsram på 30 TWh (se avsnitt 4). 

 Kraftvärme och industriellt mottryck antas öka från 17 TWh 2011 till 20 TWh och hela 

produktionen antas vara biobränslebaserad år 2020 (eventuell avfalls- eller fossilbaserad 

kraftvärme år 2020 har inte inkluderats). 

 Vattenkraften antas öka från 66 TWh år 2011 till 69 TWh, i enlighet med 

Energimyndighetens långsiktsprognos. 

 Den samlade elproduktionen uppgår därmed till 170 TWh, vilket är en ökning med 23 TWh 

jämfört med 2011. 

 Elanvändningen antas minska med knappt 5 TWh jämfört med 2011 (se avsnitt 2.2), och 

uppgå till 135 TWh. Nettoexporten från Sverige blir därmed 35 TWh, vilket kan jämföras 

med Energimyndighetens långsiktsprognos där exporten antas uppgå till 24 TWh år 2020. 

Och följande utveckling fram till 2030: 
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 De sex reaktorerna som byggdes på 80-talet antas stängas ner mellan 2022 och 2030, vid en 

ålder av 42-45 år. Dessa sex reaktorer hade 2011 en samlad elproduktion på 43 TWh, men 

skulle vid normaldrift och efter effekthöjningar kunna producera 50-55 TWh. 

 Vindkraftproduktionen antas öka med ytterligare 20 TWh, till totalt 50 TWh (se avsnitt 4). 

 Elproduktionen från solceller antas uppgå till 10 TWh. 

 Biobränslebaserad kraftvärme och industriellt mottryck antas öka med ytterligare 10 TWh 

och uppgå till 30 TWh. 

 Vattenkraften antas vara oförändrad jämfört med 2020. 

 Den samlade elproduktionen uppgår till 159 TWh, vilket är en ökning med 12 TWh jämfört 

med 2011 (men en minskning med 11 TWh jämfört med 2020). 

 Elanvändningen antas minska med ytterligare 7 TWh mellan 2020 och 2030 och uppgå till 

128 TWh (sammanlagt 12 TWh lägre än 2011, se avsnitt 2.2). Nettoexporten från Sverige blir 

därmed 31 TWh, vilket kan jämföras med 23 TWh i Energimyndighetens långsiktsprognos. 

Scenario 3: Hög elproduktion 

I figuren nedan illustreras en utveckling där kärnkraften börjar fasas ut 2025, i enlighet med 

Vattenfalls bedömning, så att kärnkraftsproduktionen blir omkring 57 TWh år 2030. Samtidigt 

byggs vindkraften och solelen ut i samma omfattning som i scenariot ”Förnybart elsystem”.  

Detta betyder att den totala elproduktionen skulle uppgå 216 TWh år 2030. Om elanvändningen 

antas utvecklas som i Energimyndighetens långsiktsprognos blir överskottet 64 TWh. Om 

effektivisering sker enligt avsnitt 2.2 blir exporten 89 TWh. 

Detta scenario kan i någon mån ses som ett ”säkerhetsscenario”. Det stora överskottet år 2030 

gör att vi står väl rustade inför utfasningen av övriga kärnreaktorer under 10-15 årsperioden 

efter 2030. Samtidigt finns det marginaler om säkerhetsaspekter eller ekonomiska faktorer gör 

att fler reaktorer skulle behöva fasas ut redan innan 2030. Det stora överskottet möjliggör under 

tiden export av koldioxidsnål el till övriga Europa och till att pressa elpriset för svensk industri 

och svenska elkonsumenter. Scenariot förutsätter att det finns tillräcklig exportkapacitet och 

efterfrågan på svensk el. 
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(TWh) Vattenkraft Kraftvärme  Kärnkraft Vindkraft Solel Total  
produktion 

Import 
-export 

2011 66 17 58 6 0 147 -7 

2020 69 22 73 30 0 194 -43 

2030 69 22 57 50 10 208 -56 

 

2.2 Hur mycket el behöver vi? 

Den historiskt goda tillgången till billig el har inneburit att vi i Sverige använder el i mycket 

större utsträckning än i många andra länder. I Sverige används nästan 15 MWh el per invånare, 

vilket placerar oss på sjätte plats i en internationell jämförelse. 12 EU-snittet ligger på mindre än 

6 MWh per invånare.13 Vår elintensiva basindustri och vårt kalla klimat lyfts ofta fram som 

förklaringar, men det finns samtidigt en mycket stor potential för effektivisering.  

Generell energieffektivisering kan ofta åstadkommas genom en övergång från olja och andra 

fossila bränslen till el – exempelvis genom övergång från bensinbilar till elbilar eller från 

oljeuppvärmning till värmepumpar – vilket är en faktor som kan tala för en ökad framtida 

elanvändning. Samtidigt går den tekniska utvecklingen framåt och kunskapen ökar om hur den 

befintliga elanvändningen kan minska, vilket möjliggör en minskad framtida elanvändning.  

Sammantaget bedömer vi att det finns en stor potential för effektivisering av elanvändningen 

och denna bör tillvaratas. Här görs antagandet att elanvändningen kan minska med åtminstone 

4-5 TWh (cirka 3 procent) till 2020 och med 10-12 TWh (cirka 8 procent) till 2030, jämfört med 

2011. 

Bedömningen baseras på en översiktlig genomgång av effektiviseringspotentialen inom olika 

sektorer, men ligger också i linje med den faktiska utvecklingen mellan år 2000 och 2011. Med 

konjunkturberoende variationer, har elanvändningen minskat successivt från 147 TWh år 2000 
                                                             
12 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
13 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  
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till 139 TWh År 2011. Om denna övergripande trend under 2000-talets första årtionde skulle 

fortsätta, innebär det en elanvändning på 135 TWh år 2020 och 128 TWh år 2030. 

Jämfört med Energimyndighetens långsiktsprognos 2010 innebär det en väsentlig minskning av 

elanvändningen. I myndighetens prognos antas elanvändningen öka till 151 TWh år 2020 och 

till 152 TWh år 2030. Prognosen utgår dock från styrmedel beslutade fram till halvårsskiftet 

2010 och myndigheten skriver att ”rapportens resultat inte ska betraktas som en regelrätt 

prognos över den framtida energianvändningen utan som en konsekvensanalys av gällande 

styrmedel givet olika förutsättningar som exempelvis ekonomisk tillväxt och bränslepriser.” 14  

Det är också viktigt att poängtera att förändringar i industristrukturen, som inte kan förutsägas i 

dag, kan få stor påverkan på den framtida elanvändningen. Om exempelvis efterfrågan på 

tidningspapper försvinner och mekanisk massaproduktion avvecklas, minskar elanvändningen 

markant. Andra elintensiva verksamheter kan å andra sidan utvecklas eller flytta till Sverige om 

vi får ett stort elöverskott och låga elpriser. 

I figuren nedan illustreras den faktiska elanvändningen 2000-2011 samt möjligt utveckling till 

2020 och 2030, dels enligt Energimyndighetens långsiktsprognos, dels som en antagen fortsatt 

utveckling av trenden under 2000-2011.   

 

 

                                                             
14 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf  
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2.2.1 Effektivisering i industrin 

Elanvändningen i industrin kan minska till 48 TWh år 2020 och till 43 TWh till 2030, en 

minskning med 5 respektive 10 TWh jämfört med 2011. 

Industrins elanvändning har under 2000-talet i genomsnitt varit 55 TWh per år. Under 2000-

2008 låg den relativt konstant på 56-57 TWh, för att minska till 49-53 TWh under 2009-2011. 

Elanvändningen i industrin är starkt konjunkturberoende och ökar generellt i högkonjunktur 

medan den minskar i lågkonjunktur. Samtidigt sker dock en kontinuerlig effektivisering av den 

specifika elanvändningen, mätt i kWh per förädlingsvärde.  

Övergången från olja till el innebar att den specifika elanvändningen ökade mellan 1970 och 

1992. Mellan 1992 och 2010 minskade den dock kraftigt, med 56 procent eller i genomsnitt 4,3 

procent per år, genom en utveckling mot mindre energikrävande varor och 

produktionsprocesser och en förändrad branschsammansättning. Under 2000-talet har den 

specifika elanvändningen minskat med 23 procent, eller cirka 3 procent per år.15  

I Energimyndighetens långsiktsprognos från 2010 antas dock den positiva utvecklingen avta. 

Den specifika elanvändningen beräknas bara minska med i genomsnitt 1,6 procent per år fram 

till år 2030. Trots en väldokumenterad potential för effektivisering räknar Energimyndigheten 

med att industrins elanvändning ökar till 59 TWh år 2020 och 61 TWh 2030.16 

I figuren nedan illustreras den faktiska elanvändningen i industrin 2000-2011 samt möjlig 

utveckling till 2020 och 2030, dels enligt Energimyndighetens långsiktsprognos, dels som en 

antagen fortsatt utveckling av trenden under 2000-2011.  I figuren till höger visas utvecklingen 

av den specifika elanvändningen 1970-2010. 

 

Om den utveckling av elanvändningen i industrin som skett under 2000-2011 skulle fortsätta, 

innebär det att elanvändningen minskar från 53 TWh 2011 till 49 respektive 46 TWh 2020 och 

                                                             
15 Energimyndigheten, Energiläget 2011, ET2011:42, 
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=e872f0ba87dd41ce983e6c
c5725393fd  
16 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf  
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2030. En hög tillväxt i landet kan antas betyda att elanvändningen skulle minska i mindre 

omfattningen, eller till och med öka. Genom aktiva insatser för att effektivisering och tydliga 

styrmedel finns det dock goda möjligheter för elanvändningen minska ytterligare. Baserat på 

den potential för effektivisering som flera studier pekar på (se nedan) antar vi här att 

elanvändningen kan minska till 48 respektive 43 TWh 2020 och 2030, enligt tabellen nedan. 

Elanvändning i industrin (TWh) 2000 2011 2020 2030 

Energimyndighetens långsiktsprognos 56,9 - 59 61 

Linjär utveckling baserat på utfall 2000-2011 56,9 53,1 49 46 

Möjlig utveckling med effektivisering 56,9 53,1 48 43 

 

Välbelagd potential för effektivisering 

Det finns många starka incitament att påskynda effektiviseringsprocessen i industrin. En högre 

relativ elanvändning, i jämförelse med europeiska konkurrenter, riskerar tillsammans med 

stigande energikostnader, leda till minskad lönsamhet och försämrad konkurrenskraft. I en 

doktorsavhandling drar Patrik Thollander slutsatsen och att det är av stor vikt att främja 

energieffektivisering genom olika typer av styrmedel.17 

Det finns många olika möjligheter att minska elanvändningen i industrin. Elmotorer för fläktar, 

pumpar och kompressorer kan med rätt dimensionering och reglering kraftigt minska 

elanvändningen. Materialåtervinning och ny produktdesign är andra möjligheter som kan bidra 

till effektivisering. Att exempelvis göra bilar med lättare och hållbara ramar med nya material 

minskar behovet av stål i tillverkningen. 

Enligt Erik Dahlquist, professor i energiteknik, förbrukar den japanska industrin 45 procent 

mindre el per BNP-enhet än vad Svensk industri gör.18 Jämförelsen med Sverige haltar 

möjligen, eftersom vi har en annan industristruktur, men en av anledningarna till den stora 

elförbrukningen i Sverige ett stort antal överdimensionerade industrimotorer som står för en 

stor del av industrins elförbrukning. Detta skulle enligt Dahlquist enkelt kunna undvikas med 

bättre planering som utgår från helhetsperspektivet, snarare än suboptimering.  

Vi gör inga nya analyser av effektiviseringspotentialen i industrin här, utan nöjer oss med att 

peka på den potential som lyfts fram i många andra sammanhang: 

 Programmet för energieffektivisering i elintensiv industri, PFE, är ett exempel på hur man 

med små incitament har fått till en stor effekt. Under första programperioden sparades 1,45 

TWh per år genom att företagen fick en skattereduktion på 0,5 öre per kWh.19 I den andra 

programperioden har 65 av Sveriges mest energiintensiva företag kartlagt och beslutat att 

genomföra över 700 åtgärder för att effektivisera sin elanvändning med drygt 0,8 TWh.20 

 I den statliga Energieffektiviseringsutredningen hänvisas till en studie av McKinsey & 

Company (2008) som bland annat kartlagt effektiviseringspotential inom 
                                                             
17 Towards increased energy efficiency in swedish industry - barriers, driving forces & policies (2008), http://liu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25543 
18 Ny teknik, debatt (2011-04-30) http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3164193.ece 
19 Energmyndighetens hemsida, http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/PFE/Om-
PFE/Resultat-fran-programmet/ 
20 Energimyndighetens hemsida, http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/PFE/Om-
PFE/Resultat-period-2/ 
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industrisektorerna för järn och stål, massa och papper samt raffinaderi och petrokemi.  

Enligt energieffektiviseringsutredningen identifieras en effektiviseringspotential på 10,5 

TWh (el och övrig energi) till 2016. Delar av potentialen antas realiseras spontant eller med 

då beslutade styrmedel, men åtgärder motsvarande 4,5 TWh, som är både 

företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma, bedöms inte komma till stånd utan 

ytterligare incitament.21 

 Enligt det internationella teknikkonsultföretaget Swecos rapport ”Halva energin, hela 

välfärden” (2008) kan elförbrukningen i industrin minskas med mer än 12 TWh med hjälp 

av existerande teknik. En än större minskning är möjlig med ny teknik och nya styrmedel, 

enligt samma rapport.22  

 I en avhandling vid Linköpings Universitet visar Louise Trygg, numera ledamot i 

Energimyndighetens programråd PFE, hur över ett trettiotal små- och medelstora 

industrier kan minska sin elförbrukning med upp till 50 procent.23 Om liknande 

effektiviseringsåtgärder implementerades i all industri, samt om en del elvärme byts mot 

fjärrvärme och liknande, skulle detta kunna spara mer än 15 TWh el, enligt Trygg.  

 I Veckans Affärers stora attitydundersökning hamnar energieffektiviseringar två år i rad 

högst upp när de tillfrågade företagen får svara på vilken den viktigaste frågan inom 

energiområdet är de närmaste åren. I Näringslivets energirapport 2012 dras slutsatsen att 

allt fler företag inser potentialen men att ännu fler skulle kunna arbeta med 

energieffektiviseringar om Sverige antar en mer visionär och pragmatisk energipolitik.24 

Mot bakgrund av ovan nämnda potentialer bedöms det vara möjligt att minska elanvändningen 

i industrin med 5 TWh till 2020 och med 10 TWh till 2030, jämfört med 2011. 

2.2.2 Bostäder och service 

Elanvändningen i sektorn bostäder och service kan minska till 64 TWh år 2020 och till 57 

TWh år 2030, en minskning med 5 respektive 12 TWh jämfört med 2011. 

År 2010 använde sektorn bostäder och service 77 TWh el och år 2011 uppgick användningen till 

69 TWh.25 Eftersom elanvändningen för uppvärmning påverkas kraftigt av 

utomhustemperaturen kan variationerna mellan olika år vara stora.  

Användningen av hushållsel påverkas av två motsatta trender. Å ena sidan går utvecklingen mot 

allt energieffektivare apparater vilket, allt annat lika, leder till minskad elanvändning. Samtidigt 

blir vi färre personer i varje hushåll och både antalet apparater i hushållen och antalet 

funktioner på många apparater ökar, vilket motverkar effektiviseringstrenden. Det är emellertid 

stor skillnad på nya, energieffektiva apparater och gamla och till 2030 kommer de flesta 

apparater i hemmen ha hunnit bytas ut mot nya snålare alternativ.  

                                                             
21 Näringsdepartementet, Vägen till ett energieffektivare Sverige, SOU 2008:110 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/9991/a/115855  
22 Sweco (2008), Halva energin, hela välfärden 
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/rapport_sweco_halvaen
erginhelavalfarden.pdf 
23 Louise Trygg (2006) Swedish industrial and energy supply measures in a European system perspective 
24 Näringslivets energirapport 2012, Veckans Affärer, http://www.va.se/Global/Va/Hallbarhet/va-2012-energirapport.pdf 
25 Energimyndigheten, Energiläget 2011, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/e872f0ba87dd41ce983e6cc5725393fd/ET2011_42w_ny_version.pdf 
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Trots en välbelagd potential för effektivisering antas i Energimyndighetens långsiktsprognos att 

elanvändningen i bostäder och service kommer att vara i stort sett oförändrad år 2020 (70,1 

TWh) och 2030 (69,1 TWh) i jämförelse med 2011.26 

Vi gör inga nya analyser av effektiviseringspotentialen i sektorn här, utan pekar på olika 

möjligheter att minska elanvändningen som lyfts fram i många andra sammanhang: 

 Redan idag finns tekniska lösningar för att skapa byggnader som levererar mer energi än de 

förbrukar. I nya byggnader kan energianvändningen minskas genom att integrera lösningar 

som lufttät konstruktion, bra isolering, värmeväxlare, värmepumpar, solenergi, energisnåla 

vitvaror och LED-belysning. Samtidigt kan effektiviteten radikalt förbättras i befintliga 

byggnader. Behovet av värme kan drastiskt minska genom bättre isolering, utbyte av gamla 

fönster samt ventilationssystem som återvinner värme. Teknik för fastighetsautomation 

som till exempel närvarosensorer, dagsljusreglering och styrd ventilationen kan 

tillsammans minska elförbrukningen markant.  

 Den statliga Energieffektiviseringsutredningen (2008) konstaterar att omfattningen av 

lönsamma energiåtgärder i bebyggelsen har diskuterats mycket, att uppfattningarna ofta 

skiljer sig åt och att potentialbedömningar ibland kritiseras för olika brister. Utredningen lät 

därför konsultföretaget Profu genomföra nya beräkningar som tar hänsyn till fler aspekter 

av tekniska och ekonomiska kalkyler. Resultatet av Profus beräkningar visade på en lönsam 

effektiviseringspotential till 2016 i bostäder och lokaler på 34 TWh, varav 14 TWh utgörs av 

el.27 

 Inom en tioårsperiod behöver de bostäder som byggdes under 1940- och 1950 talen att 

renoveras. Det motsvarar omkring 60 procent av flerbostadshusen i Sverige. Här finns stora 

energieffektiviseringsvinster att göra. Enligt EU:s  nya energieffektiviseringsdirektiv ska 

dessutom offentlig sektor årligen renovera minst 3 procent av den totala golvytan, vilket kan 

bidra till att skapa en marknad för energitjänster som stimulerar ökad energieffektivisering 

även i andra fastigheter.28  

 För uppvärmning och varmvatten används årligen 20 TWh el, vilket är ett ineffektivt sätt att 

använda el. Naturskyddsföreningen pekar i rapporten ”Framtidens energisystem” på att 16 

TWh el per år skulle kunna sparas om hälften av elvärmen ersattes av fjärrvärme och den 

andra hälften av effektiva värmepumpar.29 Detta är dessutom investeringar som i de flesta 

fall betalar sig på mindre än 10 år för konsumenten. 

 Hushålls- och driftsel står för cirka 50 TWh av elanvändningen i bostäder, lokaler och 

service.30 Konsultföretaget Sweco har visat att över 16 TWh el skulle kunna försvinna bara 

genom lönsamma investeringar i ny teknik.31  

                                                             
26 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf  
27 Vägen till ett energieffektivare Sverige, Slutbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen, SOU 2008:110 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/58/55/94065b3d.pdf 
28 Direktiv 2012/27/EU, http://eef.se/wp-content/uploads/2012/11/eed-direktivet-pa-svenska.pdf  
29 Naturskyddsföreningen, Framtidens energisystem, maj 2012, www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-
miljo/klimat/energi/framtidens-energisystem/  
30 Energimyndigheten, Energiläget 2011, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/e872f0ba87dd41ce983e6cc5725393fd/ET2011_42w_ny_version.pdf 
31 Sweco, Halva energin – hela välfärden, http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=3814  
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Mot bakgrund av ovan nämnda effektiviseringsmöjligheter antar vi här att det är möjligt att 

minska elanvändningen i bostäder och service med 5 TWh till 2020 och med 12 TWh till 2030, 

jämfört med 2011. 

2.2.3 Utvecklingen i transportsektorn 

Elanvändningen i transportsektorn kan öka till 8 TWh år 2020 och till 13 TWh år 2030, en 

ökning med 5 respektive 10 TWh jämfört med 2011. 

Elanvändningen inom transportsektorn har hittills under 2000-talet legat på omkring 3,0 TWh. 

I Energimyndighetens långsiktsprognos antas transportsektorn öka elanvändningen till 3,2 

TWh 2020 och 3,9 TWh 2030, främst som en följd av ökad järnvägstrafik.  

Om elbilar (laddhybrider) skulle börja användas i stor skala skulle det dock innebära en kraftigt 

ökad elanvändning i transportsektorn. Sveriges 4,3 miljoner personbilar använder idag fossila 

drivmedel (och i mindre omfattning förnybara drivmedel) motsvarande cirka 50 TWh. Om 70 

procent av dagens bilresor i stället skulle genomföras med laddhybrider motsvarar det en 

elförbrukning på runt 10 TWh.32 

Om och när laddhybrider slår igenom är fortfarande oklart. I denna rapport antar vi att det sker 

i stor omfattning redan till 2020 och att utvecklingen fortsätter till 2030 så att elanvändningen 

sammantaget ökar med 10 TWh till 2030.  

Detta möjligen optimistiska antagande innebär att det i den samlade elbalansen (se avsnitt 2.1) 

finns utrymme för att viss effektivisering i industrin eller bostadssektorn inte förverkligas i den 

antagna omfattningen, utan att det samlade resultatet påverkas. 

 

                                                             
32 Svensk Vindenergi, Med vindkraft i tankarna – vindkraft i Sverige 2020, 2008, http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-
content/uploads/2011/10/Med_vindkraft_i_tankarna.pdf  
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3. Kostnader för ny elproduktion 

Huvuddelen av den elproduktion som finns i dag har byggts ut till följd av statliga initiativ på en 

nationell och reglerad elmarknad. De stora investeringar som gjorts är till stor del redan 

avskrivna och både vattenkraften och kärnkraften har låga rörliga kostnader.  

För den elproduktion som byggs i dag och som kommer att behöva byggas under kommande 

årtionden gäller andra förutsättningar. Den ska byggas av kommersiella aktörer på en 

konkurrensutsatt elmarknad där elproduktion med låga marginalkostnader kan pressa priserna 

under lång tid, och där långsiktig lönsamhet är avgörande för nya investeringar. Stöd behövs för 

att främja nya tekniker och för att kompensera för att andra tekniker inte fullt ut bär sina egna 

miljökostnader, som exempelvis elcertifikatsystemet för förnybar el. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är det dock produktionskostnaderna som bör jämföras.   

Ny kärnkraft och vindkraft bedöms vara de två alternativ som inom överskådlig tid har störst 

potential att byggas ut i större omfattning (se avsnitt 4). Därför görs i det följande en jämförelse 

av produktionskostnaden för dessa kraftslag. Det bör dock noteras att solel under vissa 

förutsättningar redan i dag är konkurrenskraftig mot hushållens slutpris på el och kostnaderna 

sjunker snabbt. Även utvecklingen för annan ny förnybar el (till exempel vågkraft) går fort.  

Fossila bränslen bedöms inte vara realistiska alternativ.  

I bilaga 1 beskrivs beräkningsunderlaget i mer detalj.  

3.1 Jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft 

Elforsk, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät, presenterar regelbundet 

uppskattningar av kostnaderna för ny elproduktion.33 Elforsks beräkningar är en bra 

utgångspunkt för kostnadsjämförelser eftersom beräkningsmodellen finns tillgänglig på 

Elforsks hemsida och det är möjligt för användaren att variera indata.  

Medan kostnaden för vindkraftsproduktion är relativt lätt att beräkna, understryker Elforsk att 

det är svårt att uppskatta investeringskostnaden för en ny kärnkraftsreaktor, bland annat 

eftersom det inte färdigställts några reaktorer i västvärlden på många år. Detta illustreras av att 

Elforsk i sin senaste rapport från 2011 nästan fördubblat den antagna investeringskostnaden 

jämfört med föregående uppskattning år 2007, från 15 000 kr/kW till 28 000 kr/kW. Trots 

detta pekar mycket på att Elforsk fortfarande underskattar investeringskostnaden för ny 

kärnkraft. 

I maj 2012 rapporterades att EDF, den största kärnkraftsutvecklaren i Storbritannien, höjt 

kostnaden för att bygga en ny kärnreaktor till motsvarande 46 400 kr/kW.34 Samtidigt kom 

uppgifter från Litauen om kostnader på 45 300 kr/KW för en ny reaktor.35 I juli 2012 

                                                             
33 Elforsk, El från nya och framtida anläggningar 2011, http://www.Elforsk.se/Programomraden/El--Varme/El-fran-nya-
anlaggningar1/ 
34 The Times, Soaring costs threaten to blow nuclear plans apart, 2012-05-07, 
http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/utilities/article3406852.ece  
35 Reuters, Lithuania nuclear power plant to cost up to 7 bln euros, 2012-05-09, 
http://uk.reuters.com/article/2012/05/09/lithuania-russia-energy-idUKL5E8G9AI620120509 
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rapporterades att det pågående reaktorbygget i Finland (Olkiluoto 3) blivit ytterligare fördröjt 

och att kostnaden ökat till 37 100 kr/kW.36 Andra uppgifter från leverantören Areva37 och 

köparen TVO38 tyder på att de faktiska kostnaderna kan vara 46 100 kr/kW.  

Mot bakgrund av de nya uppgifterna har två nya beräkningar gjorts i denna rapport, där 

investeringskostnaden för kärnkraft antas vara 35 000 respektive 41 000 kr/kW. 

Produktionskostnaden ökar då till 79 respektive 90 öre/kWh39, vilket kan jämföras med cirka 74 

öre/kWh för vindkraft40. Om man dessutom ökar den antagna byggtiden från 6 till 7 år, 

inkluderar skatter och avgifter för kärnkraften och antar en ökad avsättning till 

kärnavfallsfonden, blir kärnkraftens produktionskostnader 92-105 öre/kWh41. 

Det kan samtidigt konstateras att det finns en tydlig trend att kostnaderna för att bygga 

vindkraft reduceras i takt med utbyggnaden. Den havsbaserade vindkraften är i dag fortfarande 

dyrare än landbaserad vindkraft, men kostnaderna kan antas sjunka efter hand som 

utbyggnaden tar fart. Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla teknik som är 

anpassad till innanhav som Östersjön. Förhållanden är här betydligt gynnsammare än i 

exempelvis Nordsjön, vilket kan leda till stora kostnadsreduktioner.42  Historiskt har det varit 

svårt att påvisa sjunkande kostnader för kärnkraft. 

                                                             
36 Reuters, COLUMN-Finnish delay fresh warning against nuclear: Wynn, 2012-07-17 
http://www.reuters.com/article/2012/07/17/idUSL6E8IHD4520120717 
37 Arevas halvårsredovisning 2010, http://www.areva.com/mediatheque/liblocal/docs/pdf/finances/hors-
mediacenter/rapports-annuels/H1_2010_Financial_Report_AREVA.pdf  
38 TVO:s halvårsredovisning 2010, 
http://www.tvo.fi/uploads/File/Sijoittajatietoa/Osavuosikatsaukset/TVO_Interim_Report_1-6-2010.pdf  
39 Vid10 procents ränta, utan skatter och avgifter. 52 respektive 58 öre/kWh vid 6 procents ränta. 
40 Vid 10 procents ränta, utan skatter och avgifter. 57 öre/kWh vid 6 procents ränta. 
41 Vid10 procents ränta. 62 respektive 69 öre/kWh vid 6 procents ränta 
42 Henrik Malmberg, Havsbaserad vindkraft i Östersjön 
Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet, 2012-12-10 
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4. Vind och sol – nuläge, utveckling och potential 

4.1 Vindkraft i världen  

 

Världen över ökar investeringarna i vindkraft trots ett osäkert ekonomiskt världsläge. Globalt 

mer än fyrdubblades vindkraftproduktionen mellan 2005 och 2011, från 103 TWh till 447 

TWh.43  

Under 2012 ökade den installerade effekten med 44 700 MW, eller drygt 18 procent, till 

sammanlagt 282 500 MW.  Mest vindkraft installerades i Kina (13 200 MW), följt av USA 

(13 100 MW) och Tyskland (2 400 MW). 44 Under 2012-2016 räknar den internationella 

vindkraftsorganisationen, GWEC, med att sammanlagt 255 000 MW vindkraft kommer att 

installeras.45 

Även det internationella energiorganet IEA har antagit att utbyggnaden av förnybar 

elproduktion kommer att ta ytterligare fart under 2011-2017. Utbyggnaden av förnybar el 

beräknas vara 60 procent högre än under perioden 2005-2011 och den globala elproduktionen 

från vindkraft antas öka med 139 procent under perioden.46 

Enligt IEA är den snabba utvecklingen till stor del en följd av politiska beslut som gynnat 

förnybar energi. Men även ökat behov av el och försörjningstrygghet har drivit på utvecklingen, 

vilket bidragit till ökad global konkurrens och sjunkande kostnader. Kina beräknas ensamt stå 

för 40 procent av den kommande vindkraftsutbyggnaden. Andra stora utbyggnadsländer är 

USA, Indien, Tyskland och Brasilien.  

En fortsatt snabb global utbyggnad av förnybar el kommer, enligt IEA, leda till bättre 

internationell konkurrens, vilket i sin tur hjälper till att förbättra de förnybara teknikernas 

ekonomiska konkurrenskraft.  

4.2 Vindkraft i EU  

Under 2012 installerades cirka 11 600 MW vindkraft i EU, vilket blev ett nytt rekordår för den 

europeiska vindkraften sett till installationer. Vid utgången av 2012 fanns det därmed nästan 

106 000 MW vindkraft i EU, en ökning av den samlade kapaciteten med tolv procent jämfört 

med året innan. Under ett normalt vindår kan vindkraften i EU producera 230 TWh el, vilket 

motsvarar 7 procent av elanvändningen i EU.47 

Bland EU-länderna installerade Tyskland mest vindkraft under 2012, 2 440 MW, följt av 

Storbritannien, Italien, Spanien, Rumänien och Polen. Sverige kom på en sjunde plats med 846 

MW.  

                                                             
43IEA, Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012, http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=432  
44 GWEC, Global Wind Statistics, http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2013/02/GWEC-PRstats-2012_english.pdf   
45 GWEC, Global Wind Report, http://gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Annual_report_2011_lowres.pdf 
46IEA, Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012, Annual market update 2011, 
http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=432  
47 EWEA, Wind in power - 2012 European statistics, Februari 2013, 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf   
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Under första halvåret 2012 passerade EU milstolpen 100 000 MW installerad vindkraft.48 

Enligt European Wind Energy Association (EWEA) tog det den europeiska vindkraftssektorn 

cirka 20 år för att nå upp till 10 000 MW, medan det bara behövdes 13 år att lägga till ytterligare 

90 000 MW. Hälften av den totala europeiska vindkraftskapaciteten har installerats under de 

senaste sex åren. 

Elproduktionen från vindkraftverken motsvarar nu den totala konsumtionen för 64 miljoner 

hushåll eller elproduktionen i omkring 44 kärnkraftverk.  

Att många länder satsar storskaligt på vindkraft kan även förstås näringspolitiskt. Rapporten 

Green Growth – The impact of wind energy on jobs and the economy från EWEA visar att 

vindsektorn i EU bidrog med 310 miljarder kronor till EU-ländernas sammanlagda BNP. 

Vindkraftsutbyggnaden har också bidragit till att EU-länderna stärkt sin försörjningstrygghet 

och besparat EU-medborgarna en merkostnad om 55 miljarder som import av bränslen annars 

hade kostat.49  

4.2.1 Danmark och Tyskland tar ledningen 

I mars 2012 slöt samtliga danska partier en ny energiöverenskommelse där det bland annat 

fastslås att vindkraften ska stå för hälften av elanvändningen redan 2020. 50 Detta är en kraftfull 

ökning från en redan hög nivå, 28 procent år 2011.  

Utbyggnaden av vindkraft och andra investeringar i förnybar energi kommer att kosta 3,5 

miljarder danska kronor fram till 2020. Men enligt klimat- och energiministern Martin 

Lidegaard handlar det egentligen om att spara pengar: ”Det är faktiskt billigare att gå den här 

vägen än att inte göra det. Priserna på olja, kol och gas stiger vecka för vecka medan priserna 

för vind, sol, och biogas faller och faller. De investeringar vi ska göra idag står ju sig i 30-40 

år”.51 

I Tyskland pågår den tyska energiomställningen för fullt, ”Die Energiewende”. Redan 2022 ska 

kärnkraften vara utfasad och det är vindkraft och annan förnybar el som ska ersätta den. På 

bara ett drygt decennium har den årliga elproduktionen från vindkraft ökat till 48 TWh under 

2011.   

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften antas av många leda till ökade koldioxidutsläpp. Men 

mellan 2000 och 2010 avvecklade Tyskland kärnkraft motsvarande 30 TWh och under 2011 

stängdes ytterligare åtta reaktorer som 2010 hade producerat 40 TWh. Totalt har Tyskland 

därmed avvecklat 70 TWh kärnkraft sedan 2000. Ökningen av förnybar el har under samma 

period varit 90 TWh.52 En stor del av den fossilkapacitet som ändå byggs ska ersätta gamla 

                                                             
48 EWEA, EU reaches 100 GW wind power milestone, 2012-09-27, http://www.ewea.org/press-
releases/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1968  
49 EWEA, Green Growth – The impact of wind energy on jobs and the economy, april 2012, 
http://www.ewea.org/publications/reports/?no_cache=1&tx_err_pi1%5BshowReport%5D=6&cHash=89d0b153bb1fe8d1
a4383c217cde5feb  
50 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, pressmeddelande mars 2012, http://www.kemin.dk/da-
dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2012/sider/martinlidegaardviskriver.aspx  
51 Sveriges Radios webbplats, Dubbelt så mycket vindenergi i Danmark, 2012-05-22, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5117369 
52 BMU, Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2011, juli 2012, http://www.erneuerbare-
energien.de/fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_in_deutschland_graf_tab.pdf  
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fossilkraftverk och bättre klara av att producera el färre timmar per år för att komplettera den 

växande förnybara elproduktionen. 

4.3 Vindkraft i Sverige 2001 – 2012  

Jämfört med många andra länder kom Sverige igång sent med vindkraftutbyggnaden, och de 

första åren på 2000-talet byggdes den ut i blygsam takt. Vindkraftproduktionen nådde 1 TWh 

först 2006, men sedan dess har produktionen sjudubblats. Under 2011 då vindkraften både 

byggdes ut kraftigt och det blåste mycket ökade vindkraftsproduktionen med 74 procent till 6,1 

TWh, och producerade för första gången mer än en genomsnittlig kärnkraftsreaktor under 

samma år. Under 2012, som var ett mindre blåstigt år ökade produktionen till 7,2 TWh.  

 

Under 2011 installerades 354 nya vindkraftverk med en total effekt på 754 megawatt (MW).53 

Utvecklingen fortsatte under 2012 då ytterligare cirka 366 vindkraftverk med en samlad effekt 

på 846 MW tillkom. Vid utgången av 2012 fanns det därmed cirka 3 745 MW vindkraft i 

Sverige.54  

Den snabba utvecklingen för vindkraften beror både på den tekniska utvecklingen mot allt 

större och effektivare vindkraftverk och på sjunkande kostnader.  

De första serietillverkade verken hade i genomsnitt en effekt på ca 22 kW, vilket i början av 

1990-talet hade ökat till omkring 200 kW och i början av 2000-talet till 600 kW. De senaste 

åren har utvecklingen mot allt större verk tagit ordentlig fart. De flesta verk som installerades i 

Sverige under 2011 och 2012 hade en effekt som var på minst 2 MW, och många på 3 MW. 

I figuren nedan visas utvecklingen av vindkraft verk i olika storleksklasser – en installerad effekt 

som är lägre än 1 MW, de mellan 1 och 2 MW och en tredje grupp med verk över 2 MW.  

                                                             
53 Svensk Vindenergi, Nya rekord för vindkraften under 2012, 
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/nya-rekord-for-vindkraften-under-2012/  
54 Svensk Vindenergi, Vindkraften fortsätter att växa under 2013, 2013-02-14, 
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/vindkraften-fortsatter-att-vaxa-under-2013/  
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Utvecklingen mot allt större verk fortsätter och i Europa byggs nu många vindkraftverk med en 

effekt på 7,5 MW.55 Vindkraftsprojektet i Markbygden planerar också för verk med storleken 3-

7,5 MW. På ritbordet finns ännu större verk med en effekt på 10-20 MW.56 

Lika viktigt som en allt högre installerad effekt, är hur mycket energi som kan utvinnas ur varje 

MW. Eftersom det är rotorbladen som tar emot vinden som driver generatorn, innebär större 

rotorblad att mer energi kan utvinnas ur vinden. För några år sedan genererade ett 

vindkraftverk omkring 2 000 MWh per installerad MW (ofta kallat ”fullasttimmar”) vid en 

årsmedelvind på 7 m/s. De verk som installerades i Sverige under 2012 kan leverera 3 500 MWh 

per installerad MW vid samma förhållanden. 

4.4 Prognos och potential för 2020 och 2030  

På kort sikt är det elcertifikatsystemet som bestämmer hur mycket vindkraft som kommer att 

byggas ut i Sverige.  I sin senaste långsiktsprognos (2010) bedömde Energimyndigheten att det 

kommer att byggas 11,3 TWh vindkraft till 2020 med nuvarande ambitionsnivå i 

elcertifikatsystemet.57 Det innebär att det bara skulle återstå 3-4 TWh vindkraft under 

elcertifikatsystemets sista 8 år, vilket är ungefär vad vindkraften ökade med bara under 2011 och 

2012.  

Sedan Energimyndighetens prognos har elcertifikatsystemet utvidgats till att även omfatta 

Norge. Den svenska ambitionen har inte ändrats, men eftersom systemet inte styr i vilket land 

som den förnybara elen byggs ut är det möjligt att det kommer att byggas något mer vindkraft i 

                                                             
55 Enercon E-126 har t.ex. en märkeffekt på 7,58 MW, http://www.enercon.de/en-en/66.htm  
56 Energimyndigheten, Vindkraftsstatistik 2011, http://energimyndigheten.se/PageFiles/110/Vindkraftsstatistik-2011.pdf 
57 Utgångspunkten för Energimyndighetens bedömning var ett renodlat svenskt system och det är osäkert hur 
samgåendet med Norge påverkar utbyggnaden i Sverige. Enligt en analys av Energimyndigheten (ER2010:28)  
beräknas utbyggnaden av förnybar el i Sverige bli något lägre år 2020 vid ett gemensamt system än i ett separat 
svenskt. Detta baseras på antagande om lika fördelning av vindkraftsutbyggnaden mellan de båda länderna, 
samtidigt som potentialen för ny vattenkraft i Norge är större än potentialen för en fortsatt 
biobränslekraftvärmeutbyggnad i Sverige. Hittills har dock godkännandet av norska anläggningar gått långsammare 
än förväntat, vilket kan skapa utrymme för mer svensk vindkraft. 
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Sverige. I avsnitt 6 beskrivs elcertifikatsystemet i mer detalj, liksom behovet av att skyndsamt 

öka ambitionsnivån i systemet. 

Elproduktionen beräknas ändå närma sig 10 TWh under 2013 och passera 11 TWh under 2014, 

det vill säga den nivå som Energimyndigheten tidigare räknat med till 2020.  Svensk 

Vindenergis prognos baseras på redan tagna investeringsbeslut samt på att 20 procent av 

tillståndsgivna projekt och 10 procent av projekten under miljöprövning genomförs.58   

Med rätt förutsättningar, enligt avsnitt 6, finns dock stora möjligheter att bygga ut vindkraften 

betydligt snabbare och därmed säkra försörjningstryggheten och fortsatt industriell tillväxt i 

sektorn. 

 Utöver redan beställda vindkraftverk, som inkluderas i Svensk Vindenergis prognos, finns 

det i dag projekt motsvarande 6 300 MW där alla tillstånd är klara. Dessutom är ytterligare 

cirka 14 400 MW under tillståndsprövning. Tillsammans skulle dessa projekt kunna 

producera runt 65 TWh el. 

 Enligt Svenska Kraftnät har formella ansökningar om anslutning av vindkraft inkommit 

som överstiger 20 000 MW, vilket är dubbelt så mycket effekt som all svensk kärnkraft. Om 

man inkluderar de ansökningar som finns hos landets tre största nätbolag och där 

tillståndsprocesser pågår, så motsvarar det enligt Svenska Kraftnät vindkraftsplaner på i 

storleksordningen 40 GW.59 Om planerna skulle genomföras skulle elproduktionen 

överstiga 100 TWh. 

 Kommunernas egen planering för vindkraft visar att det finns utrymme för mycket 

vindkraft. Totalt har drygt 200 kommuner i Sverige fått stöd av Boverket för att planera för 

vindkraftsutbyggnad. Sommaren 2012 hade 170 kommuner slutredovisat sitt arbete. I de 

områden som dessa kommuner anser lämpliga för vindkraft kan det enligt Boverkets 

sammanställning produceras 108 TWh vindkraftsel.60  

 Vindkraftverken blir allt effektivare. Med den teknik som användes för bara några år sedan 

skulle det krävas cirka 15 000 vindkraftverk för att producera 30 TWh el. Med dagens teknik 

räcker det med ytterligare 2500-3500 nya verk, utöver dagens cirka 2000, och utvecklingen 

fortsätter i snabb takt.  

 Havsbaserad vindkraft har mycket stor potential att bidra med stora volymer vindkraft . 

Redan i dag projekteras för 28 TWh havsbaserad vindkraft och av dessa har 8 TWh alla 

tillstånd klara. 

 Den havsbaserade vindkraften är fortfarande dyrare än landbaserad vindkraft. Samtidigt är 

vindresursen större i havet och utnyttjandetiden högre. Sverige har mycket goda 

förutsättningar för vindkraft till havs, inte minst så kallad innanhavsteknik som är anpassad 

till de förutsättningar som vi har i bland annat Östersjön. Med rätt förutsättningar kan 

denna teknik ge ett mycket stort och konkurrenskraftigt tillskott till elproduktionen fram till 

2030.  

                                                             
58 Svensk Vindenergi, Vindkraften fortsätter att växa under 2013, 2013-02-14, 
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/vindkraften-fortsatter-att-vaxa-under-2013/  
59 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
60 Underlag från Boverket 
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Även i en internationell jämförelse finns det mycket som pekar på Sveriges goda förutsättningar 

att kraftigt bygga ut vindkraften.  

 Den installerade vindkraften i EU 2012 kan under ett normalt vindår producera el som 

motsvarar 7 procent av elanvändningen.61 I Sverige stod vindkraften för 5,1 procent av 

elanvändningen under 2012. Inom EU förväntas andelen vindkraft uppgå till 14 procent år 

2020, enligt de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi. 

Samma andel i Sverige skulle motsvara 20 TWh, men enligt den Svenska handlingsplanen 

blir andelen bara 8 procent.62 

 I Spanien har vindkraften byggts ut med i genomsnitt 3,6 TWh per år under 2004-2011 och 

under 2011 producerade vindkraften över 40 TWh el. Spanien har betydigt mindre 

lättreglerad vattenkraft än Sverige – bara en tiondel av den totala elproduktionen – och 

bara en tredjedel av vår exportkapacitet. Ändå stod vindkraften för 16 procent av 

elproduktionen under 2011 och andelen beräknas öka till 21 procent år 2020.63 Samma 

andel i Sverige skulle motsvara omkring 30 TWh vindkraft. 

 Redan idag finns det cirka 5000 vindkraftverk i Danmark, dubbelt så många som i Sverige, 

på en landyta som inte är större än Jämtland. I Danmark motsvarade produktionen av 

vindkraft 28 procent av elanvändningen 2011, och i mars 2012 slöt den danska regeringen 

en energiöverenskommelse med oppositionen som betyder att vindkraftsproduktionen år 

2020 ska motsvara halva elanvändningen.64 Samma andel i Sverige skulle motsvara cirka 70 

TWh vindkraft. 

 Sverige har 26 procent större landyta än Tyskland, bara en niondel så många invånare och 

betydligt bättre vindlägen. Ändå är Tyskland det land som har mest vindkraftproduktion i 

Europa, 48 TWh 2011, med en installerad effekt på 29 060 MW. Enligt Tysklands 

handlingsplan för förnybar energi kommer andelen vindkraft vara 19 procent 2020. Samma 

andel i Sverige skulle motsvara 27 TWh. 

 I Portugal ökade den installerade vindkraften från knappt 1 900 MW till nästan 4 000 MW 

mellan 2007 och 2010. Under 2011 producerade vindkraften 9,0 TWh, vilket motsvarade 18 

procent av elanvändningen och andelen beräknas öka till 23 procent år 2020.65 Samma 

andel i Sverige skulle motsvara drygt 30 TWh vindkraft. 

 Irland planerar enligt sin handlingsplan för förnybar energi att ha 36 procent vindkraft år 

2020.66 Samma andel i Sverige skulle motsvara cirka 50 TWh vindkraft. 

                                                             
61 EWEA, Wind in power - 2011 European statistics, Februari 2012, 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/Stats_2011.pdf  
62 European Wind Energy Association (EWEA), http://www.ewea.org/press-
releases/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1892&cHash=a5d743650936b0b342ef8fd4dd7e58c8  
63 Red Eléctrica de España, El sistema eléctrico español Síntesis, 2011, 
http://www.ree.es/sistema_electrico/pdf/infosis/sintesis_REE_2011_v4.pdf  (sid 4) 
64 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, pressmeddelande mars 2012, http://www.kemin.dk/da-
dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2012/sider/martinlidegaardviskriver.aspx  
65 A Energia Eólica em Portugal 2011, Redes Energéticas Nacionais, 
http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/publicacoes/EnergiaEolica/A%20Energia%20Eólica%20em%20Portugal%20-
%202011.pdf (sid 2) 
66 European Wind Energy Association (EWEA), http://www.ewea.org/press-
releases/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1892&cHash=a5d743650936b0b342ef8fd4dd7e58c8  
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4.5 Potentialen för solel  

Solel står fortfarande för en mycket liten elproduktion i Sverige. I slutet av 2011 fanns knappt 16 

MW solceller installerade, vilket kan jämföras med 25 000 MW i Tyskland. I hela världen har 

den installerade effekten tredubblats på två år, från 20 760 MW år 2009 till 63 600 MW år 

2011.67 

I en rapport från KTH har en uppskattning gjorts av vad en installation av större mängder 

solceller skulle ge för effektvariationer, som samtidigt ger en fingervisning om potentialen för 

solel i Sverige. Uppskattningen baseras på data från SMHI avseende solinstrålning per timme 

för elva platser i Sverige. Detta har kombinerats med data för temperatur och vind, eftersom 

detta påverkar verkningsgraden för vanliga solceller.   

Med utgångspunkt i dessa data beräknas det krävas en installerad effekt om drygt 10 000 MW 

för att erhålla en årsproduktion om 10 TWh. Detta är alltså mindre än hälften av den mängd 

solceller som för närvarande finns i Tyskland. 

                                                             
67 IEA-PVPS, Trends in photovoltaic applications, Report IEA-PVPS T1-21:2012, http://www.iea-
pvps.org/index.php?id=92&eID=dam_frontend_push&docID=1239  
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5. Överföring och reglering – hur mycket förnybart 
klarar elsystemet?  

När vattenkraften byggdes ut i norra Norrland under 1900-talets första hälft krävdes en 

omfattande utbyggnad av överföringskapacitet söderut. Den löstes ursprungligen med ett antal 

220 kV-ledningar, men i dag förs vattenkraften söderut genom åtta parallella 400 kV-ledningar. 

Kärnkraften togs i drift under 1970- och 1980-talen och lokaliserades i Mellan- och Sydsverige. 

Det innebar att produktionskapaciteten fördubblades och det blev nödvändigt att anpassa 

elnätet för den nya situationen genom bygga ut 400 kV-systemet i södra Sverige. 

Under de kommande åren står stamnätet återigen inför omfattande investeringar. Elnätet måste 

förstärkas för att kunna ta emot ny elproduktion, oavsett om den kommer från vindkraft eller 

består av ökad kärnkraftsproduktion. Dessutom är de äldsta delarna av 400-kV systemet nu 60 

år gamla, och enligt Svenska Kraftnät i stort behov av uppgraderingar, även om ingen ny 

elproduktion skulle tillkomma.68 Samtidigt krävs nya utlandsförbindelser för att möjliggöra 

ökad export, bidra till skapandet av en gemensam europeisk elmarknad och för att öka 

försörjningstryggheten. 

En storskalig utbyggnad av vindkraft kommer att ställa delvis nya krav på elnätets 

överföringskapacitet och kraftsystemets förmåga att balansera den varierande 

vindkraftsproduktionen. Utmaningarna för elnätet beror både på hur mycket vindkraft som 

byggs ut, var i landet den placeras, hur väl produktionen kan prognostiseras samt på hur ny 

teknik och nya marknadslösningar utvecklas för att komplettera konventionell reglering i 

vattenkraftverk. Nya rapporter från bland annat KTH och Svenska Kraftnät visar sammantaget 

att det finns mycket goda möjligheter för ett elsystem som baseras på förnybara energikällor.  

Som nämnts i avsnitt 4.4 visar även den höga andelen befintlig vindkraft (16 procent i Spanien, 

18 procent i Portugal, 28 procent i Danmark) och den planerade andelen (36 procent i Irland, 50 

procent i Danmark) i länder med betydligt sämre tillgång till lättreglerad vattenkraft än Sverige, 

och med sämre förbindelser med omvärlden, tydligt att Sverige kan ha en mycket hög andel 

vindkraft. 

5.1 Utökat reglerbehov 

Vind- och solkraftens effekt och elproduktion följer vindens och solens variationer och dessa 

måste balanseras av reglerbara energikällor för att möta förbrukningens variationer. Exakt hur 

stort det ökade reglerbehovet blir vid en storskalig introduktion av förnybar el är svårt att 

analysera och resultaten beror på vilka förutsättningar som antas. I Sverige finns dock mycket 

goda förutsättningar genom stor tillgång till lättreglerad vattenkraft, 16 000 MW, och hög 

överföringskapacitet till grannländerna, 12 500 MW, inklusive pågående projekt. Som 

storleksjämförelser kan nämnas att 30 TWh vindkraft motsvarar omkring 10 000-12 000 MW 

och att dagens kärnkraft har en installerad effekt på cirka 9 000 MW. 

                                                             
68 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
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Studier vid KTH (våren 2012) visar att den befintliga vattenkraften har mycket god förmåga att 

reglera 30 TWh vindkraft, under förutsättning att tillgängliga exportförbindelser kan utnyttjas. 

De simuleringar som gjorts visar att ”spill” av vattenkraft – det vill säga situationer när 

vattenmagasinen är fulla och vatten måste tömmas utan att passera turbinen – endast uppstår 

vid extrema situationer. Spillet skulle enligt rapporten dessutom kunna undvikas genom enkel 

säsongsplanering, något som modellen inte tar hänsyn till. Säsongsplanering innebär att vatten 

sparas i magasinen under perioder när det blåser mycket, och vindkraften producerar mycket el, 

till perioder med mindre blåst.69  

Under hösten 2012 har även övergripande analyser av ett elsystem med 45 TWh vindkraft och 

10 TWh solel genomförts vid KTH. Resultatet visar att de effektvariationer från timme till timme 

som den variabla kraften och elförbrukningen tillsammans ger upphov till, är lägre än de 

faktiska variationerna i vattenkraftens produktion under 2008. Vattenkraften användes alltså 

2008 med större flexibilitet än vad som, enligt dessa analyser, krävs för att balansera 55 TWh 

vindkraft och solel. Anledningen till att effektvariationerna inte blir nämnvärt större än i dag 

trots en väsentligt högre andel förnybar el, är att vindkraftens variation från timme till timme är 

relativt liten, under 10 procent av installerad effekt, medan elförbrukningens variation är 

betydligt större.70 

En annan aspekt av reglerkraft är förmågan att klara den högsta elförbrukningen i ett system 

med mycket variabel elproduktion, ofta benämnd högeffektreserver. I den nämnda KTH-

rapporten dras den generella slutsatsen att kostnaden för att klara denna utmaning i ett system 

med 55 TWh vindkraft och solel högst är i storleksordningen enstaka ören per kWh (se avsnitt 

5.5).71 

Stora mängder vindkraft kommer dock generellt innebära att vattenkraften behöver köras på ett 

annorlunda sätt än i dag. Marknadspriset på el styr hur anläggningar körs i praktiken, men med 

mycket vindkraft i systemet behöver till exempel inte lika mycket vatten sparas från vårfloden 

till vintern, eftersom vindkraften producerar mest el under vinterhalvåret. Vattenkraften 

kommer i den bemärkelsen att kunna användas jämnare under året. Kortsiktigt kommer dock 

vattenkraften att behöva regleras mer, för att utjämna variationer under enskilda dygn och 

veckor. En ökad mängd solkraft i systemet kan dock i någon mån bidra till att jämna ut 

dygnsvariationer eftersom solelen produceras dagtid när efterfrågan är stor.  

I oktober 2012 presenterade Svenska Kraftnät sin utvecklingsplan för det svenska stamnätet till 

2025 (Perspektivplan 2025).72 Myndigheten konstaterar där att en storskalig utbyggnad av 

vindkraften leder till två utmaningar för Svenska Kraftnät. Dels att handla upp optimal mängd 

automatiska (”snabba”) reserver73 för att hantera en ökad risk för oförutsedda 

produktionsvariationer. Dels att se till att tillräckliga ”långsamma” reserver finns tillgängliga på 

reglerkraftmarknaden om vindkraftsproduktionen inte överensstämmer med vad som 

prognostiserats dagen före. I planen anges att Svenska Kraftnät under våren 2012 bedrivit ett 
                                                             
69 Fredrik Obel, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, Balansering av en storskalig 
vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften, 2012, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-98672  
70Lennart Söder, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, På väg mot en elförsörjning 
baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-105278  
71Ibid  
72 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
73 Frekvensstyrd reserv för att automatiskt hålla balansen mellan produktion och förbrukning 
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internt arbete kring frågorna om integrering av stora mängder vindkraft i systemet. Slutsatsen 

är att det främst är reglerresurser inom timmen som behöver öka i större omfattning.   

Myndigheten konstaterar vidare att reglerresurserna kan användas mer flexibelt om interna 

flaskhalsar byggs bort och om överföringskapaciteten till grannländerna byggs ut. Svenska 

Kraftnät understryker också att lösningar inom ramen för smarta nät och exempelvis nya 

möjligheter att använda förbrukning som reglerresurs kan komma att spela en central roll i det 

framtida elsystemet och ha stora samhällsekonomiska fördelar .74  

Svenska Kraftnäts beskrivningar av det utökade reglerbehovet i perspektivplanen skiljer sig 

markant från myndighetens tidigare rapport (2008) om effekterna av 30 TWh vindkraft. 

Uppgifterna i rapporten från 2008 baseras dock på antaganden och beräkningar som inte kan 

anses relevanta med dagens kunskap. Eftersom uppgifterna ofta citeras och feltolkas beskrivs de 

närmare i bilaga 4. I bilaga 5 finns också en beskrivning av de argument som Kungliga 

Vetenskapsakademins energiutskott har lagt fram som skäl till att Sverige inte kan ha mer än 10 

TWh vindkraft, samt varför dessa argument saknar relevans. 

5.2 Ökad överföringskapacitet inom landet och till grannländerna 

Av studierna vid KTH framgår att begränsningar i överföringen inom landet och till 

grannländerna märks vid starka vindar. En kraftig utbyggnad av vindkraften innebär att det är 

både tekniskt och ekonomiskt motiverat med förstärkningar av stamnätet och utökad 

exportkapacitet. 

Redan pågående och planerade projekt kommer att öka import- och exportmöjligheterna 

markant. Fenno-Skan 2, en likströmskabel mellan Sverige och Finland togs i drift i december 

2011 (och var inte inkluderad i KTH:s studie). Den nya förbindelsen har en effekt på 800 MW 

och mer än fördubblar överföringskapaciteten mellan Sverige och Finland över Östersjön. 

NordBalt, en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen med en effekt på 700 

MW, beräknas tas i drift vid årsskiftet 2015-2016.75 

SydVästlänken är Svenska Kraftnäts största pågående nätinvesteringsprojekt och kommer att 

öka överföringskapaciteten både mellan Norge och Sverige och från mellersta till södra Sverige. 

SydVästlänken består av tre grenar, där de två inom Sverige beräknas tas i drift under 2015 och 

grenen till Norge 2019. Svenska Kraftnät anger i sin Perspektivplan 2025 att de dessutom 

kommer att utreda förutsättningarna för en förlängning av SydVästlänken till Tyskland. 

Ytterligare omfattande åtgärder kommer enligt Svenska Kraftnät att krävas i stamnätet under 

kommande år. I sin perspektivplanen pekar Svenska Kraftnät på flera drivkrafter för omfattande 

investeringar (se även avsnitt 5.4): 

 Investeringar som behövs för att säkra försörjningstryggheten och uppgraderingar som 

krävs på grund av att delar av stamnätet är föråldrat.   

 Utbyggnad av vindkraft samt effekthöjningar i kärnkraftverken kräver förstärkningar 

vid inmatningspunkterna och ökad överföringskapacitet från dessa områden. 

                                                             
74 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
75 Ibid  

30 (60) 

 

http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf


 Nya utlandsförbindelser behövs för att fördjupa marknadsintegrationen med omvärlden 

och bidra till skapandet av en gemensam europeisk elmarknad 

Flera av de åtgärder som Svenska Kraftnät pekar ut som prioriterade av andra skäl än 

utbyggnaden av vindkraften kommer bidra till att underlätta ökad vindkraftsintegration. En 

omfattande utbyggnad av vindkraften kommer dock kräva ytterligare åtgärder. Behoven beror i 

stor uträckning på om utbyggnaden sker norr eller söder om de ”flaskhalsar” som finns i 

överföringskapaciteten från norr till söder.  I bilaga 2 beskrivs de huvudsakliga behoven som 

Svenska Kraftnät identifierar i sin perspektivplan. 

Eftersom behovet av att anpassa och förstärka elnätet till mer vindkraft – och de därtill 

relaterade kostnaderna – ibland lyfts fram som argument mot en storskalig 

vindkraftsutbyggnad, beskrivs i bilaga 3 även de investeringar som en ökad effekt från 

kärnkraftverken har medfört eller kommer att medföra. 

5.3 Möjligheter att hantera ett utökat reglerbehov 

Möjligheterna klara ett ökat behov av reglerförmåga handlar dels om de fysiska 

förutsättningarna, dels om hur reglerresurserna kan hanteras marknadsmässigt. Lösningar 

inom ramen för smarta nät och nya möjligheter att använda förbrukning som reglerresurs 

kommer att få stor betydelse. Den tekniska utvecklingen för själva vindkraftverken går också 

mycket snabbt. Vindkraftverken blir alltmer sofistikerade och tekniskt avancerade, vilket gör att 

möjligheterna att utnyttja dem som en resurs i regleringen ökar, genom olika typer av 

systemtjänster som frekvensreglering och spänningsreglering.76 Nedan nämns några, men inte 

alla, av de möjligheter som finns för att hantera ett utökat reglerbehov. 

5.3.1 Smarta elnät 

Svenska Kraftnäts syn på begreppet smarta nät är ”att detta är det mest intelligenta, 

verkningsfulla och ekonomiska sättet att med hjälp av ny teknologi utveckla dagens elsystem 

för att möta de krav som ställs för en långsiktigt hållbar energiförsörjning.”77  

Smarta nät är ett samlingsnamn för en mängd olika applikationer inom elförsörjningen, från 

produktion via överföring och distribution till användning. Det omfattar utrustningar, 

tillämpningar av nya regelverk och lösningar på problem som den nya tekniken ger 

möjlighet till. Det kan handla om såväl kundnära lösningar för mätare och intelligenta 

hushållsmaskiner som interkontinentala transmissionsnät som utnyttjar högre spänningsnivåer 

för att kunna överföra stora mängder förnybar elenergi.  Tillsammans skapar det bättre 

förutsättningar för att integrera en stor mängd förnybar elproduktion i energisystemet.  

Med smarta elnät kan elkonsumtionen i större utsträckning anpassas efter produktionen och på 

så sätt balansera effektvariationer. Smarta elnät integrerar nya IT-lösningar med el och 

effektiviserar utnyttjandet av resurser genom att varje aktör har tillgång till mer information. 

Med feedback genom smarta mätare kan konsumenten få information om elpriset och antingen 

automatiskt eller manuellt välja att öka eller minska sin elkonsumtion. Det finns i dag en lång 
                                                             
76 Svenska Kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft, konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 
http://www.svk.se/Global/01_Om_oss/Pdf/Rapporter/080601_Bilaga_vindkraftrapport_2008.pdf 2008 
77 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
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rad projekt i olika skalor där nya tekniker och lösningar testas och potentialen bedöms vara 

mycket stor. Nya regler håller nu på att tas fram som ska möjliggöra aktivare elkonsumenter. 

Från och med den 1 oktober 2012 kan elkonsumenten teckna avtal med sitt elhandelsföretag 

som innebär helt eller delvis debitering utifrån elanvändningen per timme. 

Energimarknadsinspektionen har under hösten 2012 på uppdrag av regeringen även utrett 

möjligheten att införa timdifferentierade nättariffer som tillskillnad mot dagens tariffer ökar 

kundens incitament att anpassa sin förbrukning efter kapaciteten i elnäten.78 

I ett stamnätsperspektiv handlar det om att tänka nytt och använda ny teknik inom 

områden som balansreglering, överföringskapacitet, systemstabilisering, störningstålighet, 

störningshantering samt styrning och övervakning. Exempel på ny teknik som är på väg in i 

transmissionsnäten, och som Svenska Kraftnät nu integrerar i SydVästlänken, är högspända 

likströmssystem (multiterminals HVDC-system) som kräver avancerade kontroll- och 

styrsystem för att interagera på ett optimalt sätt med det befintliga växelströmsnätet. Ett annat 

exempel går under benämningen WAMS (Wide Area Monitoring System) och ger möjlighet att 

samla in stora mängder data för analys av händelser i kraftsystemet och styrning av 

komponenter. I de nya stationer som Svenska Kraftnät nu bygger installeras teknik som 

möjliggör sådana övervaknings- och styrsystem. På lite längre sikt kan energilager också bli en 

användbar tillämpning även på transmissionsnivå.79 

Frekvensreglering med förbrukning  

Historiskt har frekvensreglering skett genom att elproduktionen har anpassats till 

förbrukningen. Enligt Svenska Kraftnät har studier nu genomförts av möjligheterna att i stället 

automatiskt reglera förbrukningen hos hushåll och i servicesektorn, utan att konsumenterna 

påverkas.80 Temperaturstyrda apparater som tvättmaskiner, torktumlare, kyl/frys samt 

direktelvärme och värmepumpar kan startas och stoppas automatiskt när vissa villkor är 

uppfyllda. Systemet kan styras genom att alla sådana nyproducerade apparater som säljs inom 

EU utrustas med ett styrkort. 

Enligt Svenska Kraftnät uppgår den minsta effekt som hushållen samtidigt använder i 

temperaturstyrda apparater till cirka 3 000 MW. Detta är fyra-fem gånger mer än vad som totalt 

behövs i reserv för frekvensreglering, varför hela behovet teoretiskt skulle kunna överföras till 

konsumentsidan. Baserat på 15 års livslängd för en vitvara, antagen kostnad för att installera 

styrkort i apparaterna och minskade kostnader för upphandling av annan reglerkraft visar 

beräkningar att stora samhällsekonomiska vinster skulle kunna göras. Nuvärdet av vinsten över 

en femtonårsperiod beräknas enligt Svenska Kraftnät uppgå till över tre miljarder kronor.  

Elbilar 

En storskalig användning av elbilar skulle påverka elsystemet på flera sätt. Om 70 procent av 

dagens bilresor skulle genomföras med laddhybrider motsvarar det en elförbrukning på runt 10 

TWh.81 Vid en sådan utveckling blir det intressant att redan från början utforma 

laddningssystemen för bilarna så att de också kan fungera som en reglerresurs i elsystemet. Det 

                                                             
78 Energimarknadsinspektionen, Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning?, december 2012, 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202012/Elnatstariff
er_behovs_mer_regler_om_avgifternas_utformning_EiR_2012_14.pdf  
79 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
80 Ibid  
81 Svensk Vindenergi, Med vindkraft i tankarna – vindkraft i Sverige 2020, 2008, http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-
content/uploads/2011/10/Med_vindkraft_i_tankarna.pdf  
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kan ske genom att styra laddningen av elbilarna till perioder när det finns ett överskott av 

elenergi (och när elpriset är lågt). Detta stämmer väl överens med att de flesta bilarna används 

dagtid och därmed naturligt laddas under kvälls- och nattid, vilket bidrar till en utjämning av 

lasten mellan dag- och nattetid.  

Det kan också på sikt finnas möjligheter för elbilar att mer direkt användas som reglerresurs, 

genom att deras batterier laddas när spänning eller frekvens överstiger vissa mått. De kan också 

mata in el på elnätet när de inte används om behov finns. En bil står oanvänd mer än 20 timmar 

per dygn och även under rusningstid står fyra av fem bilar oanvända. Om oanvända elbilar är 

anslutna till elnätet kan deras batterier tillsammans fungera som ett enda stort batteri för 

reglering. Ett system med elbilar som används för reglering, ”Vehicle2Grid”, testas i liten skala 

av University of Delaware.82, 83 

Pumpkraft och elpatroner  

En ökning av reglerkraften kan teoretiskt också åstadkommas genom så kallade pumpkraftverk, 

som pumpar tillbaka vatten till en högre nivå när det finns överskott på el (lågt elpris) och 

producerar el när det är brist (högt elpris). Det krävs stora prisvariationer för att det ska vara 

ekonomiskt intressant och det finns flera miljöaspekter att ta hänsyn till. Ett annat alternativ 

som kan användas för reglering vid mycket vindkraft och hög elförbrukning är elpatroner som 

ersätter ordinarie eldningsbränsle i värmeverk under perioder med mycket lågt elpris.  

5.3.2 Vindkraft till vätgas och biogas 

Det elöverskott som kan uppstå vid kraftiga vindar och som inte går att få avsättning för kan 

användas för att genom elektrolys producera vätgas som sedan kan användas som drivmedel i 

bilar med bränsleceller. I Tyskland satsar flera tyska biltillverkare på denna teknik och där har 

man till skillnad mot Sverige sedan tidigare en väl utbyggd infrastruktur för detta.84 

En annan möjlighet är att använda vätgasen till att öka utbytet av biometan vid 

biogasproduktion. Tekniken för det är välkänd, men i dagsläget knappast lönsam. På sikt utgör 

det dock en intressant möjlighet.  

Principen innebär att överskottsel används för producera vätgas ur vatten genom elektrolys. 

Vätgasen används sedan för att öka utbytet av biometan vid biogasproduktion. Vid produktion 

av biogas genom rötning eller vid förgasning av skogsavfall bildas koldioxid som normalt 

ventileras bort. Genom att i stället låta koldioxiden reagera med vätgas ökar produktionen av 

biogas. Dagens biogaspotential bedöms uppgå till 10-15 TWh från rötning och till 60 TWh från 

förgasning av skogsavfall, totalt runt 70 TWh. Genom att öka metanutbytet enligt ovan, skulle 

potentialen för biogasproduktion genom rötning kunna uppgå till 20-30 TWh och teoretiskt 

skulle den totala biogaspotentialen kunna fördubblas till 140 TWh.85 

Biogaspotentialen är dessutom störst i de södra delarna av landet, i Skåne och Västra Götaland, 

där det också finns stor vindkraftspotential, begränsade lokala reglerresurser och tillgång till 

utbyggd gasinfrastruktur. 

                                                             
82 Johan Falk, Bilen som elverk, artikel i Forskning & Framsteg, http://fof.se/tidning/2009/8/bilen-som-elverk, 2009  
83 University of Delawares webbplats, http://www.udel.edu/V2G/index.html 
84 Ny Teknik, Vindkraft blir vätgaskraft, 2011-12-09, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3364150.ece  
85 Karin Byman, Sara Jernelius, ROADMAP 2050 – Ny vision i energidebatten: Lagra vindkraft i naturgasnätet, ÅF 
Energy Management, maj 2012 
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Biogasen skulle även kunna användas i gasturbiner som sätts in som en höglastreserv vid 

effekttoppar som ett alternativ till att minska elkonsumtionen, även om det senare borde vara 

att föredra ur samhällsekonomisk synpunkt. Se mer under avsnitt 5.5. 

5.4 Kostnader och samhällsekonomisk nytta 

5.4.1 Investeringar i elnätet 

Svenska Kraftnät räknar med kraftigt ökade investeringar i elnätet under kommande år. I sin 

perspektivplan till 2025, delar Svenska Kraftnät upp investeringsbehovet i tre kategorier 

beroende på den främsta bakomliggande drivkraften86: 

 Försörjningssäkerhet och reinvesteringar. Investeringar som till exempel behövs för 

att förhindra större elavbrott vid fel på viktiga ledningar. Omfattande reinvesteringar och 

uppgradering krävs bland annat mot bakgrund av att de äldsta delarna av stamnätets 400 

kV-system nu är 60 år gammalt och delar av 220 kV-systemet är ännu äldre. Dessa 

investeringar uppgår till omkring 27 miljarder kronor. 

 Anslutning av ny elproduktion. Utbyggnad av vindkraft och effekthöjningar i 

kärnkraftverken innebär behov av förstärkningar och ökad överföringskapacitet från dessa 

områden. Dessa investeringar uppgår till omkring 17 miljarder kronor och bekostas delvis 

av de anslutande producenterna (se nedan). Svenska Kraftnät har inte redovisat hur 

kostnaden fördelar sig mellan investeringar till följd av effekthöjningar i kärnkraftverk och 

utbyggnad av vindkraft. 

 Marknadsintegration. Nya utlandsförbindelser som ökar import- och exportkapaciteten 

och bidrar till skapandet av en gemensam europeisk elmarknad. Dessa investeringar uppgår 

till omkring 29 miljarder kronor, eller 40 procent av investeringsvolymen till 2025. 

Flera investeringar överlappar varandra, men sammantaget bedömer Svenska Kraftnät att 

investeringsbehovet fram till 2025 uppgår till omkring 55-60 miljarder. 

Delar av de angivna kostnaderna för anslutning av ny elproduktion bekostas av den anslutande 

producenten, exempelvis en vindkraftexploatör. Om det inte finns ledig kapacitet i nätet där 

aktören vill ansluta produktionen får denne bekosta de nätinvesteringar som inte motiveras av 

kollektiv nytta, utan som specifikt görs för den anslutande producenten. Den ekonomiska 

lönsamheten avgörs då av producenten.  
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De investeringar som inte bekostas av anslutande producenter baseras på Svenska Kraftnäts 

analyser av den samhällsekonomiska nyttan av att genomföra investeringen. En av de viktigaste 

nyttorna i dessa beräkningar är den så kallade elmarknadsnyttan. Om nätet förstärks till ett 

elområde med underskott på elproduktion, så kan mer billig el överföras dit, och medelpriserna 

sjunker.  

Därutöver skapas nyttor genom minskade nätförluster och minskad risk för effektbrist och 

elenergibrist. En ytterligare nytta är att ökad överföringskapacitet bidrar till minskade 

koldioxidutsläpp från kolkraftverk i våra grannländer. Detta har dock än så länge inte översatts 

till ekonomiska termer, utan har enligt Svenska Kraftnät använts som en positiv eller negativ 

indikator vid utvärderingen av olika förstärkningar.87 

På uppdrag av Energimyndigheten har Svenska Kraftnät tidigare beräknat hur en investering 

om 8-10 miljarder kronor på 10-15 år skulle kunna påverka stamnätstariffen. Resultatet visar att 

tariffen, som utgör cirka två procent av kundens elkostnad, kan antas öka med 0,6 öre/kWh, 

från i genomsnitt 2,5 öre/kWh till 3,1 öre/kWh.88  

5.4.2 Kostnader för högeffektreserver – ett räkneexempel 

Vindkraften producerar bara el när det blåser och solel produceras bara när solen skiner. Det 

behöver därför finnas tillräcklig effekt från andra källor så att den totala produktionen alltid kan 

vara lika stor som den totala förbrukningen. I en rapport från KTH illustreras hur 

topplastsituationer kan hanteras i ett elsystem med 55 TWh vindkraft och solel (18 000 MW 

vindkraft och 10 675 MW solkraft, totalt 28 675 MW).89  

I ett räkneexempel som baseras på faktiska data för elförbrukning, blåst och solinstrålning för 

enskilda år, visas att vindkraften och solelen bidrar med 4 500 MW när elförbrukningen är som 

högst. Om man antar att de 55 TWh i stället skulle komma från kärnkraft, skulle denna – 

baserat på kärnkraftens faktiska tillgänglighet vid de 10 senaste elförbrukningstopparna – bidra 

med 2 910 MW mer effekt än vind- och solkraften vid topplastsituationer. Denna 

storleksordning är viktig att notera – en installerad kapacitet på 28 675 MW vindkraft och solel 

har alltså ett bidrag vid toppförbrukning som är bara 2 910 MW lägre än för 

kärnkraftsalternativet. För att få en ekonomisk storleksordning på detta görs ett räkneexempel 

där gasturbiner, som skulle behöva användas cirka 10 timmar per år, antas byggas för att klara 

det extra effektbehovet. Om kostnaden för att bygga och driva dessa slås ut på den aktuella 

elproduktionen på 55 TWh, så blir kostnaden endast 1,7 öre/kWh. 

                                                             
87 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
88 Energimyndigheten, Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet - En fördjupad analys, ER 2011:16, 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Samarbetsmekanismer_ER2011_16.pdf  
89Lennart Söder, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem, På väg mot en elförsörjning 
baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-105278  
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I rapporten framhålls att räkneexemplet ska ses som en illustration av storleksordningen på 

problematiken med hur effekttoppar kan klaras i ett elsystem med stor andel förnybar kraft. Det 

framhålls också att det finns betydligt billigare sätt att klara toppförbrukningen än med 

gasturbiner. Energikostnaden för gasturbinerna i exemplet motsvarar 32,5 kr/kWh och många 

konsumenter kan, med rätt information, antas vilja minska sin konsumtion under några timmar 

per år mot en betydligt lägre ersättning än så.  

5.4.3 Ökade investeringar ger nettovinster 

Enligt det internationella energiorganet IEA kan kraftiga investeringar i ny elproduktion och 

ledningsinfrastruktur ge nettovinster genom minskade kostnader för bränsleimport och ökade 

intäkter från elexport.  

Organisationen presenterade i januari 2012 en beskrivning av olika framtida energiscenarier för 

de nordiska länderna till 2050.90 De tre grundscenarierna avser en utveckling i linje med en 

global temperaturökning på 4 grader, 2 grader respektive ett scenario utan nettoutsläpp 

(Carbon-Neutral Scenario, CNS). I samtliga fall ökar elproduktionen kraftigt, främst genom en 

kraftig vindkraftsutbyggnad. År 2050 producerar vindkraften 100-150 TWh och står för cirka 25 

procent av elproduktionen. Samtidigt uppgår elexporten till övriga Europa till 80-100 TWh. 

Investeringarna i ny elproduktion och överföringskapacitet är omfattande fram till 2050. IEA 

räknar med 400 miljarder dollar i det minst ambitiösa scenariot. Cirka 60 procent av 

investeringarna avser elproduktionsanläggningar och 40 procent utbyggd överföringskapacitet. 

För att nå det mest ambitiösa scenariot (CNS) ökar investeringarna med ytterligare 40 miljarder 

dollar. Samtidigt beräknas dock minskade kostnader för bränsleimport och intäkter för elexport 

sammanlagt motsvara 90 miljarder dollar, vilket ger en nettobesparing på 50 miljarder dollar.  

IEA konstaterar också att de omfattande investeringarna trots allt bara utgör 05-0,7 procent av 

ländernas ackumulerade BNP till 2050.  

                                                             
90 IEA, Nordic Energy Technology Perspectives, Pathways to a Carbon Neutral Energy Future, januari 2013, 
http://www.iea.org/media/etp/nordic/NETP.pdf  
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6. Elcertifikatsystemet – motor eller broms?  

Det elcertifikatsystem (se faktaruta) som varit en motor för utbyggnaden för förnybar el sedan 

2003, kommer med nuvarande ambitionsnivå att leda till en inbromsning kommande år och att 

vindkraftproduktionen hamnar långt under planeringsramen på 30 TWh.  

I mars 2010 fastställde riksdagen ambitionsnivån i det svenska elcertifikatsystemet till en 

ökning med 25 TWh till år 2020, jämfört med nivån 2002. Energimyndigheten bedömde 

samtidigt i sin långsiktsprognos 2010 att vindkraften skulle stå för 11,3 TWh av elproduktionen 

år 2020.91 Denna nivå kommer enligt Svensk Vindenergis prognos nås redan under 2014.92 

Utgångspunkten för Energimyndighetens bedömning i långsiktsprognosen 2010 var ett renodlat 

svenskt system och det är osäkert hur samgåendet med Norge påverkar utbyggnaden i Sverige. 

Hittills har godkännandet av norska anläggningar gått långsammare än förväntat, vilket kan 

skapa utrymme för mer svensk vindkraft. Enligt en analys av Energimyndigheten inför 

utvidgningen, beräknades dock utbyggnaden av förnybar el i Sverige sammantaget bli något 

lägre år 2020 vid ett gemensamt system än i ett separat svenskt.93, 94  

Det står klart att ambitionsnivån i elcertifikatsystemet i dag är för låg för att medgöra att den 

förnybara elen kan fortsätta att byggas ut i samma takt som de senaste åren. 

De elproducenter vars elproduktion uppfyller kraven i lagen om elcertifikat får ett elcertifikat för varje 

megawattimme (MWh) el som de producerar. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att elanvändare är 

skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av användning. Mängden elcertifikat som ska 

köpas – kvoten – ändras från år till. Elintensiv industri är undantagen kvotplikt. Av den elproduktion som 

tilldelades elcertifikat i Sverige under år 2010 stod biobränsle- och torvbaserade kraftvärmeanläggningar för 56 

procent, vindkraft för 30 procent och vattenkraft för 14 procent.  

Elcertifikatsystemet

I maj 2003 införde Sverige ett elcertifikatsystem som syftar till att öka elproduktionen från förnybara energikällor 

på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet är marknadsbaserat och skapar konkurrens mellan de förnybara 

energikällorna, så att de mest lönsamma byggs ut först. Målet är att öka produktionen av el från förnybara källor 

med 25 TWh från 2002 års nivå fram till 2020. Den 1 januari 2012 utvidgades elcertifikatsystemet till att även 

omfatta Norge. Sveriges och Norges gemensamma mål är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh 

mellan 2012 och 2020. Sveriges ambition är oförändrad i det gemensamma systemet. Sverige har till utgången av 

2011 ökat den förnybara elproduktionen med 13,3 TWh jämfört med 2002.  

                                                             
91 Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2010, ER2011:03, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/a5f894444155405fbb1d1a063cf43ea4/ER2011 03w.pdf 
92 Svensk Vindenergi, Nytt vindkraftsrekord 2012, därefter skruvas prognosen ner, 2012-10-23, 
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/nytt-vindkraftsrekord-2012-darefter-skruvas-prognosen-ner/  
93 Baserat på ett antagande om lika fördelning av vindkraftsutbyggnaden mellan de båda länderna, samtidigt som 
potentialen för ny vattenkraft i Norge är större än potentialen för en fortsatt biobränslekraftvärmeutbyggnad i Sverige. 
94 Energimyndigheten, Gemensamt elcertifikatsystem med Norge, ER2010:28, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/6dcdfdf3e1874e2881ae91cb6e630a4a/ER2010 28W.pdf  
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6.1 Ekvationen elpris och elcertifikatpris 

Elcertifikatsystemet ger en extra intäkt till producenter av förnybar el, som är avsedd att täcka 

glappet mellan intäkterna för den sålda elen och kostnaderna för att producera den. De senaste 

åren har dock ersättningen för elcertifikat fallit brant, på grund av ett ökande överskott av 

elcertifikat. Det givna, och mycket tydliga, sambandet mellan överskott på elcertifikat och priset 

illustreras i figuren nedan. 

Överskottet började byggas upp redan under elcertifikatsystemets inledande år, till följd av en 

snabb utbyggnad av befintlig biokraft. En viss nedgång skedde därefter, på grund av löptiderna 

för annan förnybar el (främst vindkraft) att få fart på utbyggnaden. Överskottet har dock legat 

kvar på en hög nivå, eftersom den elanvändning som ligger till grund för efterfrågan på 

elcertifikat har varit betydligt lägre än de bedömningar som gjorts när beslut om kvotnivåer 

tagits.  

Under 2011, när vindkraftsutbyggnaden tog ordentlig fart och vida överträffade förväntade 

nivåer, ökade överskottet med 3,3 miljoner certifikat, till nästan 9 miljoner certifikat 

(motsvarande 9 TWh).95 Under 2012 fortsatte överskottet att öka till omkring 11,5 miljoner 

certifikat enligt Svensk Vindenergis bedömning. 

 

Som framgår av figuren ovan har priset på elcertifikat fallit i takt med det ökade överskottet. I 

september 2012 var spotpriset på elcertifikat omkring 18 öre/kWh, vilket kan jämföras med 

omkring 25 öre för två år sedan och 35 öre för tre år sedan. Tillsammans med sjunkande elpriser 

under 2012 innebär det att elcertifikatsystemet inte räcker till för att skapa lönsamhet i många 

                                                             
95 Energimyndigheten, Elcertifikatsystemet 2012, ER2012:30, 
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Stati
c/831ad3e2e76b4aa7953c1a5ffe10c19d/ET2012_30w.pdf  
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vindkraftsprojekt. I figuren nedan visas den samlade ersättningen för el och elcertifikat från 

november 2009 till juli 2012.   

 

Elcertifikatsystemet fungerar som avsett för att nå ett fastställt mål för den förnybara elen.  

Sjunkande ersättningar innebär i teorin gör att nya investeringar uteblir. På sikt minskar då 

överskottet av elcertifikat och priset kan antas stiga igen. Men den fastlagda och låga 

ambitionsnivån innebär samtidigt att systemet inte kan tillvarata den förnybara elens potential 

och kraften i en växande ny industri. Att kvoterna fastställs i förhållande till en prognostiserad 

årlig elanvändning gör även att kvoterna i systemet måste justeras med jämna mellanrum för att 

motverka oönskade effekter av för hög eller låg faktiskt elförbrukning. 

6.2 Förutsättningar för fortsatt snabb vindkraftsutbyggnad 

En fortsatt utbyggnad av den förnybara elen i samma takt som de senaste åren förutsätter 

förändringar i elcertifikatsystemet. För att säkra långsiktigheten i systemet, att marknaden 

fortsätter att vara intresserad av att investera i förnybar el och att ny elproduktion tillkommer 

efterhand som den befintliga kärnkraften pensioneras, bör det också fastslås ett mål efter 2020.  

Eftersom kostnaderna för vindkraft sjunker över tid är det sannolikt att elcertifikatsystemet så 

småning om kommer att spela ut sin roll, men fram till dess är systemet avgörande för en 

fortsatt utbyggnad. Efterhand som kostnaderna för vindkraft sjunker, så sjunker också priset på 

elcertifikat, vilket innebär att kostnaden för systemet går mot noll.  

I samband med den så kallade kontrollstationen 2015 bör följande justeringar göras: 

 Den befintliga ambitionsnivån för förnybar el till år 2020 bör tidigareläggas till 2017 genom 

att kvotkurvan justeras. 
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 En ny ambitionsnivå bör fastställas till 2020 som möjliggör att riksdagens planeringsram 

om 30 TWh vindkraft kan nås. En höjning om 15 TWh kan vara tillräcklig för att 

åstadkomma det, om man antar att det byggs ut ungefär lika mycket förnybar elproduktion i 

Sverige och Norge. Det skulle innebära att det totala målet blir ca +40 TWh förnybar el år 

2020 (jämfört med 2002). En höjning av ambitionsnivån ger även ökade möjligheter att 

utnyttja EU:s samarbetsmekanismer utan att riskera att Sverige inte når sitt 

förnybarhetsmål. 

Regeringen bör också snarast komma med besked om en förlängning av elcertifikatsystemet 

efter 2020. Möjligheten att utvidga elcertifikatsystemet till att omfatta samtliga nordiska länder 

bör ses över, liksom hur kraftslag som i dag är för dyra för att konkurrera inom 

elcertifikatsystemet kan främjas. Målet med systemet bör vara ytterligare minst 20 TWh 

förnybar el mellan 2020 och 2030. Ett fortsatt gemensamt elcertifkatsystem innebär att 

motsvarande höjning bör göras i Norge och andra deltagande länder för att inte missgynna 

svenska konsumenter. 

EU:s samarbetsmekanismer skapar nya möjligheter för Sverige att bygga ut förnybar el och 

exportera förnybara värden till andra EU-länder. Regeringen bör därför samtidigt verka för ökat 

samarbete med andra EU-länder. Med tillräcklig överföringskapacitet kan vindkraftsel bli 

Sveriges nästa stora gröna exportvara. 

6.3 Ökad ambitionsnivå gynnsamt för konsumenterna 

Energimyndigheten har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att öka ambitionsnivån för 

produktionen av förnybar el. I myndighetens rapport framgår att den samlade elkostnaden för 

de svenska konsumenterna skulle minska om Sverige ökar ambitionsnivån inom ramen för den 

svensk-norska elcertifikatmarknaden.96 

 

I rapporten jämförs olika scenarier med ett basfall, som utgår från en gemensam svensk-norsk 

elcertifikatmarknad där den förnybara elproduktionen ska öka med 26,4 TWh mellan år 2012 

och 2020. 

Två av scenarierna innebär en svensk höjning av ambitionsnivån med 7,5 respektive 15 TWh 

fram till 2020 i den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden. De tre övriga 

scenarierna innebär att EU:s samarbetsmekanismer utnyttjas. Två av dem avser utbyggnad av 

ytterligare 7,5 respektive 15 TWh havsbaserad vindkraft genom så kallade gemensamma projekt, 

och ett innebär att en annan medlemsstat köper elcertifikat motsvarande 15 TWh utbyggnad. 

I samtliga scenarier väntas elpriset bli lägre än i basfallet på grund av ökad tillförsel av 

elproduktion, men elpriset antas öka något i samtliga fall. I samtliga scenarier väntas också 

elcertifikatpriset öka jämfört med i basfallet. I de två fallen med en svensk höjning av 

ambitionsnivån ökar också kvotplikten vilket gör att de sammanlagda kostnaderna (elpris + 

elcertifikat) för konsumenterna ökar relativt basfallet fram till runt 2020, för att därefter minska 

och vara lägre än basfallet mellan 2022 och 2035.   

 

                                                             
96 Energimyndigheten, Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet - En fördjupad analys, ER 2011:16, 
http://energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Samarbetsmekanismer_ER2011_16.pdf  

40 (60) 

 

http://energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Samarbetsmekanismer_ER2011_16.pdf


Den viktiga slutsatsen som Energimyndighetens drar är de lägre elpriserna mer än kompenserar 

för elkonsumenternas ökade kostnader för elcertifikaten i alla scenarier: ”den ökade 

elproduktionen kommer dock att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer 

genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre än i basfallet”. 

I fallen med gemensamma projekt är det andra länder som finansierar utbyggnaden och svenska 

konsumenter kan direkt tillgodoräkna sig effekten av det lägre elpriset. I det sista fallet, där ett 

annat land köper elcertifikat påverkas elkunderna av att elcertifikatpriset pressas upp, men man 

slipper höjda kvoter. 

Dessutom innebär en ökad ambitionsnivå en stor vinst för den elintensiva industrin som får ett 

lägre elpris, samtidigt som de inte är med betalar för elcertifikatsystemet. År 2011 var cirka 450 

företag registrerade som elintensiva och de hade en samlad elanvändning på cirka 40 TWh. För 

dessa företag innebär en ambitionshöjning med 15 TWh en årlig kostnadsminskning på cirka 1,6 

miljarder år 2020 (4 öre/kWh billigare el) och 3,2 miljarder år 2035 (8 öre/kWh billigare el). 

 

41 (60) 

 



 

Bilagor 

Bilaga 1: Kostnader för vindkraft och kärnkraft 

Elforsk AB, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät, presenterar regelbundet 

uppskattningar av kostnaderna för ny elproduktion. Den senaste rapporten presenterades i maj 

2011.97  

Elforsk presenterar resultatet av sina beräkningar baserat på ett antal grundantaganden. 

Modellen gör det dock möjligt för användaren att använda egna indata för exempelvis 

investeringskostnad, drift- och underhållskostnader och räntesatser. Till denna rapport har nya 

kostnadsberäkningar genomförts med utgångspunkt i Elforsks indata men med vissa 

uppdateringar avseende bland annat investeringskostnader. 

Elforsk konstaterar i sin rapport att det är vanskligt att uppskatta investeringskostnaden för en 

ny kärnkraftsreaktor. Dels har det inte byggts reaktorer i västvärlden på många år och därmed 

saknas referenser för nyligen slutförda byggen, dels är det svårt att generalisera då kostnader 

och förutsättningar kommer att skilja från fall till fall och land till land. Faktorer som påverkar 

kostnaden är bland annat typ av reaktor, kostnaden för kapital, avkastningskrav, den aktuella 

konkurrenssituationen, kostnaden för arbetskraft, vilka krav ägaren har på konstruktionen och 

exempelvis hur ansvaret och risken fördelas mellan leverantör och ägare. Dessutom är uppgifter 

från leverantörerna av kommersiell natur och därmed ofta konfidentiella. Det är också svårt att 

värdera tillgängliga kostnadsuppgifter. Det är ofta oklart om räntekostnaden under byggtiden 

ingår eller om det är en så kallad ”overnight”-kostnad (kostnader som uppstår utan ränta om 

projektet skulle färdigställas ”över en natt”). På samma sätt är det svårt att avgöra om angivna 

kostnader enbart täcker själva reaktorbygget eller om även utgifter för projektplanering och 

kringkonstruktioner såsom kraftledningar, kylvattenvägar och övrig infrastruktur ingår. 

Svårigheterna att bedöma kärnkraftens kostnader illustreras av att Elforsk nästan fördubblat 

den antagna investeringskostnaden i sin rapport från 2011, jämfört med den föregående 

versionen från 2007. I rapporten från 2011 konstateras att ”investeringskostnaden för 

kärnkraften underskattades i den förra versionen av rapporten (2007). Detta är en huvudsaklig 

anledning till att produktionskostnaden för kärnkraften har ökat markant jämfört med 

rapporten från 2007 och nu är i nivå med andra storskaliga kondensanläggningar.”  

I den nya rapporten från 2011 antas overnight-kostnaden för en ny reaktor med effekten 1 600 

MW uppgå till 5 miljarder euro. Inklusive byggränta antas kostnaden blir cirka 6 miljarder euro. 

Omräknat till kr/kW motsvarar detta 28 000 kr/kW (overnight) respektive 34 000 kr/kW 

(totalt). Som jämförelse kan nämnas att Elforsk i rapporten från 2007 antog en overnight-

kostnad på 15 000 kr/kW.  

                                                             
97 Elforsk, El från nya och framtida anläggningar 2011, http://www.Elforsk.se/Programomraden/El--Varme/El-fran-nya-
anlaggningar1/ 
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Trots uppräkningen pekar dock mycket på att Elforsk fortfarande underskattar 

investeringskostnaden för ny kärnkraft.  

 I maj 2012 rapporterade Times och Reuters att EDF, den största kärnkraftutvecklaren i 

Storbritannien, höjt kostnaden för att bygga en ny kärnreaktor från 4,5 miljarder pund till 7 

miljarder pund.98 Detta motsvarar 46 400 kr/kW. Enligt en kommentar till Reuters av Peter 

Atherton, analytiker på Citigroup, innebär de nya kostnadsuppgifterna att kärnkraft skulle 

vara den dyraste formen av ny elproduktion, också dyrare än havsbaserad vindkraft.99  

 I juli 2012 rapporterade Reuters att det finska kraftbolaget TVO meddelat att byggandet av 

reaktorn Olkiluoto 3 blivit ytterligare fördröjt och inte kommer att klara den planerade 

driftstarten 2014 – vilket redan det var en försening med 5 år. Kostnaderna angavs 

samtidigt ha ökat till 4 100 euro/kW (6,6 miljarder euro totalt), motsvarande 37 100 

kr/kW.100 

 Den totala kostnaden för Olkiluoto 3 kan vara betydligt högre än den ovan redovisade. Det 

ursprungliga kontraktspriset var på 3,2 miljarder euro. Men redan i sin halvårsredovisning i 

juni 2010 räknade leverantören Areva med en förlust på 2,6 miljarder euro för projektet. 

Samtidigt angav Areva att man kräver köparen, TVO, på 1,0 miljarder euro i kompensation 

för kostnadsökningar enbart under perioden 2004-2006.101 TVO å sin sida krävde enligt sin 

halvårsredovisning 2010 Areva på ytterligare 1,4 miljarder euro för kostnadsökningar.102 

Sammantaget skulle kostnaderna därmed uppgå till 8,2 miljarder euro, vilket motsvarar 

46 100 kr/kW, dvs samma nivå som nu rapporteras från Storbritannien.  

 I maj 2012 rapporterade Reuters att Litauens regering gett sitt slutliga godkännande till en 

kärnreaktor på 1 350 MW. Reaktorn har tidigare uppskattats kosta cirka 5 miljarder euro, 

men enligt ett uttalande av Litauens finansdepartement kan kostnaden bli upp till 6,8 

miljarder euro.103 Det motsvarar en kostnad på 45 300 kr/kW, dvs samma nivå som 

rapporteras från Storbritannien och Finland. 

 Även i USA skjuter investeringskostnaderna för ny kärnkraft i höjden. Redan år 2010, före 

Fukushima, rapporteras den amerikanska energimyndigheten (EIA) ha ökat sin 

uppskattning av investeringskostnaden för ny kärnkraft med nästan 40 procent jämfört med 

föregående år, till stor del beroende på högre råvarupriser och få leverantörer av komplexa 

tekniska projekt. Enligt International Energy Agency (IEA) har Fukushima-katastrofen höjt 

byggkostnaderna med ytterligare 5-10 procent. IEA och EIA m fl uppskattar nu overnight- 

kostnaden i de industrialiserade länderna till mellan $3 500 och $5 500 per kW, där den 

övre nivån motsvarar 36 000 kr/kW.104   

                                                             
98 The Times, Soaring costs threaten to blow nuclear plans apart, 2012-05-07, 
http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/utilities/article3406852.ece  
99 Reuters, UK nuclear build requires taxpayer rescue – Citi, 2012-05-08, http://uk.reuters.com/article/2012/05/08/uk-
nuclear-britain-edf-idUKBRE8470XC20120508  
100 Reuters, COLUMN-Finnish delay fresh warning against nuclear: Wynn, 2012-07-17 
http://www.reuters.com/article/2012/07/17/idUSL6E8IHD4520120717 
101 Arevas halvårsredovisning 2010, http://www.areva.com/mediatheque/liblocal/docs/pdf/finances/hors-
mediacenter/rapports-annuels/H1_2010_Financial_Report_AREVA.pdf  
102 TVO:s halvårsredovisning 2010, 
http://www.tvo.fi/uploads/File/Sijoittajatietoa/Osavuosikatsaukset/TVO_Interim_Report_1-6-2010.pdf  
103 Reuters, Lithuania nuclear power plant to cost up to 7 bln euros, 2012-05-09 
http://uk.reuters.com/article/2012/05/09/lithuania-russia-energy-idUKL5E8G9AI620120509 
104 Reuters, Rising costs argue against new nuclear, 2012-05-06, http://www.reuters.com/article/2012/05/18/nuclear-
cost-idUSL5E8GE5PK20120518 
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 Även bygget av den tredje reaktorn i Flamanville i Frankrike har försenats och 

investeringskostnaden skjutit i höjden. Bygget är försenat med fyra år och under 2011 

uppskattades overnight- kostnaden till 3 600 €/kW, motsvarande 32 400 kr/kW, vilket är 

en ökning med 80 procent jämfört med den initiala uppskattningen.105 

I tabellen nedan sammanfattas kostnader som rapporterats från olika länder under senare tid. 

Rapporterade investeringskostnader Låg skattning kr/kW  Hög skattning kr/kW 

Storbritannien  46 400 46 400 

Finland 37 100 46 100 

Litauen 33 300 45 300 

USA 22 800 36 000 

Frankrike 32 400 32 400 

Medelvärde 34 400 41 240  

Median 33 300 45 300  
Växelkurs: 9 kr/euro, 6,5 kr/dollar, 10,6 kr/pund 

 

Grundförutsättningarna i Elforsks beräkningsmodell är följande: 

Elforsks grundantagande Kärnkraft  Vindkraft  
Avskrivningstid                              40 år  25 år  

Elproduktion                                                1 600 MW    60 MW (20 verk à 3 MW)  
Utnyttjningstid brutto                                 8 000 timmar/år  3 400 timmar/år  
Specifik anläggningskostnad                    28 000 kr/kW  15 000 kr/kW  
Rörlig drift- och underhållskostnad 100 kr/MWh  140 kr/MWh  
Bränslepris                                            40 kr/MWh  -   

Reinvestering (nuvärdesberäknad)          5 000 Mkr 0  
Tid mellan grund- och reinvestering        25 år 0  
 

I de två figurerna nedan redovisas produktionskostnaden för kärnkraft och landbaserad 

vindkraft enligt Elforsks grundantaganden vid 6 respektive 10 procents ränta, utan skatter och 

avgifter. 

Därtill redovisas för kärnkraften produktionskostnaden om investeringen i stället antas vara 

35 000 kr/kW respektive 41 000 kr/kW. Dessa nivåer motsvarar ungefär medelvärdet av de 

investeringskostnader som anges i tabellen ovan, låg respektive hög skattning. I övrigt gäller 

samma indata som i Elforsks grundberäkning och beräkningen har gjorts med Elforsks modell. 

För vindkraft redovisas även ett fall (vindkraft, uppdaterad) som baseras på faktiska kostnader i 

ett verkligt projekt. I detta fall har investeringskostnaden ökats till 16 000 kr/kW, men 

samtidigt har utnyttjningstiden ökat till 3 769 timmar, vilket sänker produktionskostnaden.106 I 

övrigt gäller samma indata som i Elforsks grundberäkning. Ersättning för elcertifikat är inte 

inkluderad. 

                                                             
105 Reuters, Finnish delay fresh warning against nuclear, 2012-07-17, 
http://www.reuters.com/article/2012/07/17/idUSL6E8IHD4520120717 
106 Gäller ett pågående medelstort projekt i norra Sverige, enligt uppgifter från vindkraftsbolaget O2 
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Som framgår av figurerna är produktionskostnaderna för vindkraft och kärnkraft ungefär lika 

stora, vid en ränta på 6 procent och med uppdaterade uppgifter gällande investeringskostnaden 

för kärnkraft. En högre ränta får större genomslag för kärnkraften, vilket innebär att 

vindkraftens konkurrenskraft ökar vid antagande om högre ränta. 

I de två figurerna nedan redovisas produktionskostnaden för kärnkraft och vindkraft enligt 

Elforsks grundantaganden vid 6 respektive 10 procents ränta, inklusive skatter och avgifter för 

kärnkraften (5,5 öre/kWh effektskatt för kärnkraften). Ersättning för elcertifikat är inte 

inkluderad för vindkraft. 
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För kärnkraften redovisas liksom ovan även resultaten vid investeringsnivåerna 35 000 kr/kW 

respektive 41 000 kr/kW och med följande justeringar jämfört med Elforsks antaganden:   

 Förlängd byggtid: Byggtiden för investeringstunga projekt får stort genomslag på den 

slutliga produktionskostnaden. Elforsk antar en byggtid på 6 år i sina grundberäkningar. De 

två pågående projekten i Västeuropa (Olkiluoto och Flamanville) lär dock inte färdigställas 

på mindre än 9 år. I de justerade beräkningarna antas en byggtid på 7 år. 

 Ökade drift- och underhållskostnader: I Elforsk grundberäkning antas drift- och 

underhållskostnaden vara 100 kr/MWh, inklusive så kallade ”back-end”-kostnader på 

knappt 20 kr/MWh. Back-end-kostnaden avser kostnader relaterade till avfallshanteringen, 

inklusive hanteringen av använt kärnbränsle och rivningen av anläggningen, samt den så 

kallade Studsvikavgiften. I den justerade beräkningen antas drift- och underhållskostnaden 

öka till 120 kr/MWh, till följd av att en antagen ökad avsättning till kärnavfallsfonden. Detta 

antagande baseras på att Strålsäkerhetsmyndigheten bedömt att kostnaderna för kärnavfall 

är underskattade och har föreslagit att kärnavfallsavgiften bör höjas.107, 108, 109 

 

                                                             
107 Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU24 
108 Sveriges Radios webbplats, Avgift för kärnkraftsbolagen skjuts fram, 2012-05-31, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5130936 
109 Strålsäkerhetsmyndigheten, Granskning av SKB rapport Plan 2010 – Kostnader från och med 2012 för kärnkraftens 
radioaktiva restprodukter, Remissversion, 2011-06-15, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Remisser/2011/K%C3%A4rnavfallsfonden/Granskningsrapport%20RE
MISS.pdf  
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Med uppdaterade investeringskostnader, förlängd byggtid till 7 år samt när uppdaterade skatter 

och avgifter inkluderas blir produktionskostnaden högre för kärnkraft än för vindkraft. Vid en 

högre räntenivå blir skillnaden särskilt tydlig. 

Sjunkande kostnader för vindkraft 

Enligt Bloomberg New Energy Finance, som är en världsledande oberoende analytiker på 

förnybara energimarknader, har den senaste tidens prispress på vindturbiner stärkt 

konkurrenskraften för vindkraften och internationellt kan i dag de bästa nya vindkraftparkerna, 

utan subventioner, konkurrera med kolkraft. År 2016 beräknas detta gälla även för 

genomsnittliga vindkraftparker.110  

Även det internationella energiorganet IEA antar att en snabb global utbyggnad av vindkraft 

kommer leda till ökad internationell konkurrens, vilket i sin tur bidrar till sjunkande kostnader. 

Trots den mycket kraftiga globala utbyggnaden av vindkraft under de senaste åren och ett 

osäkert ekonomiskt världsläge, förväntar sig IEA att utbyggnaden kommer att ta ytterligare fart 

under de kommande fem åren, och att vindkraftproduktionen kommer att öka med 139 procent 

mellan år 2011 och 2017.111  

Den globala prispressen på turbiner skapar förutsättningar för en god konkurrenskraft för 

vindkraften. Men viktigast för lönsamheten är hur stor elproduktion som verken kan generera. 

Tillgången till de bästa vindlägena är därför ofta avgörande för vindkraftens ekonomi. Vid ett 

givet vindläge är det framförallt två aspekter som avgör vindkraftverkens produktion: 

tornhöjden och rotorbladens längd. Ju högre upp man kommer, desto mer blåser det. Eftersom 

det är rotorbladen som tar emot vinden som driver generatorn, innebär större rotorblad att mer 

energi kan utvinnas ur vinden. Teknikutvecklingen innebär att vindkraftverken kan förses med 

                                                             
110Bloomberg New Energy Finance, Wind Turbine Price Index, sixth issue, mars 2012,  
http://www.gwec.net/publications/global-wind-report-2/global-wind-report-2010-2/ 
111IEA, Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012, http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=432  
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allt större rotorer, samtidigt som tornen tenderar att bli allt högre. Sammantaget innebär det att 

elproduktionen blir allt högre för varje installerad MW (MWh/MW, ofta kallat ”fullasttimmar”).  

Ett vindkraftverk på 1 MW som byggdes för bara några år sedan producerade kanske omkring 

2 000 MWh el under ett år. I dag byggs vindkraftverk på 3 MW, som kan producera mer än 

9 000 MWh på ett år. Och om några år kan man räkna med vindkraftverk på 5 MW som kanske 

producerar uppåt 20 000 MWh på ett år. Denna utveckling pekar mot fallande 

produktionskostnader för vindkraften. 

I Elforsks rapport görs bedömningar av kostnaderna för vindkraft runt år 2020-2025.112 Där 

antas produktionskostnaden för landbaserad vindkraft till 2020-2025 ha minskat med omkring 

12 procent, till drygt 50 öre/kWh, vid 6 procents ränta.  

Elforsks beräknade produktionskostnader för vindkraft på land, 2010 och 2020-25 (exkl skatter, 
elcertifikat etc) 

Produktionskostnad (öre/kWh) enligt Elfork 

6 % ränta 10 % ränta 
Storlek på vindkraftpark 2010 2020-25 2010 2020-25 

Land: 1 MW (1 verk à 1 MW) 57 50 73 65 

Land: 10 MW (5 verk à 2 MW) 57 51 72 65 

Land: 60 MW (20 verk à 3 MW) 59 53 76 68 

Hav: 50 MW (50 verk à 3 MW 87 77 115 101 

Hav: 375 MW (75 verk à 5 MW) 96 86 126 113 

 

Den havsbaserade vindkraften är i dag dyrare att bygga ut än den landbaserade. Dock finns det 

en stor potential för kostnadsminskningar, inte minst genom så kallad innanhavsteknik.  

Marknaden för havsbaserad vindkraft är i dag i början av sin utveckling, på samma sätt som 

marknaden för landbaserad vindkraft var för 20 år sedan. Sedan dess har den landbaserade 

vindkraften vuxit kraftigt och i takt med det har kostnaderna sjunkit. Dessa 

kostnadsreduktioner har delvis möjliggjorts genom att det funnits incitament för utveckling av 

vindkraftverk som anpassats till olika förutsättningar och vindförhållanden.  

Mycket talar för att den havsbaserade vindkraften nu står inför ett omfattande Europeiskt 

genombrott, genom en kraftfull utbyggnad i Nordsjön, främst av Storbritannien, Tyskland och 

Frankrike. Enligt den Europeiska miljömyndigheten har dock Östersjöregionen den största 

potentialen för havsbaserad vindkraft i Europa. Och det är här den så kallade 

innanhavstekniken – teknik som är anpassad till innanhav – kan utvecklas. Vindkraft i 

innanhav som Östersjön kan innebära stora kostnadsreduktioner jämfört med havsbaserade 

verk i Nordsjön, bland annat på grund av lägre vattendjup, mindre vågor, mindre extremvindar, 

bräckt vatten i stället för salt vatten och enklare tillgänglighet till platsen. Sammantaget innebär 

det stora förenklingar och kostnadsbesparingar för leverantörer av teknik, utrustning och 

logistik. Hittills har dock havsbaserade vindkraftverk utvecklats för Nordsjöförhållanden och 

                                                             
112 Elforsk, El från nya och framtida anläggningar 2011, http://www.Elforsk.se/Programomraden/El--Varme/El-fran-nya-
anlaggningar1/ 
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ytterligare förbättringar av projekt i Östersjön kan förväntas om vindkraftverk utvecklas och 

optimeras för de vindförhållanden som råder i Östersjön.113  

Osäkra kostnader för kärnkraft 

Som konstaterats inledningsvis är det mycket svårt att uppskatta kostnaderna för kärnkraft, och 

det gäller även vilka framtida kostnader som kan förväntas. Om det börjar byggas fler reaktorer 

är det möjligt att kostnaderna sjunker, exempelvis till följd av att leverantörernas 

utvecklingskostnader för designen blir mindre. Samtidigt har det historiskt varit svårt att påvisa 

sjunkande kostnader för kärnkraft. Utvecklingen för kärnkraften är snarare den omvända; höjda 

säkerhetskrav, brist på leverantörer och längre byggtider innebär ökade kostnader.  

 

                                                             
113 Henrik Malmberg, Havsbaserad vindkraft i Östersjön 
Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet, 2012-12-10 
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Bilaga 2: Mer om KTH:s studier om reglering av vindkraft 

Den befintliga vattenkraftens möjligheter att reglera stora volymer vindkraft har studerats vid 

Avdelningen för elektriska energisystem vid KTH. Våren 2012 redovisades resultat av 

simuleringar i rapporten ”Balansering av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp 

av den svenska vattenkraften”, som i sin tur var en fördjupning av Elforsk-projektet ”Överföring 

av vindkraft och vattenkraft från norra Sverige” som genomfördes våren 2009. 

I rapporten studeras fyra utbyggnadsnivåer för vindkraften: 0, 4000, 8000 och 12000 MW, där 

den högsta nivån antas motsvara 30 TWh vindkraftproduktion. Vattenkraftens reglerförmåga 

simuleras under 12 olika veckor, där vattennivåerna i magasinen i början och slutet av varje 

vecka baseras på faktisk statistik från 2009. Vindkraftsproduktionen beräknas timme för timme 

under respektive vecka baserat på historiska vinddata för olika platser, omräknat till 

elproduktion om det hade funnits vindkraftverk på platsen. I simuleringen sprids 

vattenkraftproduktionen ut över veckan så att så lite vatten som möjligt spills. Timmar när 

vindkraften producerar mycket och exportkapaciteten inte är tillräcklig så minskas 

vattenkraftproduktionen och tvärtom när vindkraftproduktionen är låg.  

Det förkommer dock ingen säsongsplanering i modellen, det vill säga att vatten ”flyttas” från en 

vecka till en annan, eftersom varje simuleringsperiod bara utgörs av en vecka. I verkligheten 

skulle mer vatten sparas i magasinen under blåsiga veckor, och mer vatten skulle tappas under 

mindre blåsiga veckor.  

Modellen tar hänsyn till kapacitetsbegränsningar för elöverföring mellan Sverige och andra 

länder samt mellan de fyra elområdena inom Sverige. Elnätets status baseras förhållandena i 

november 2011, vilket innebär en total exportkapacitet på 9 075 MW. Modellen tar också 

hänsyn till rådande vattendomar och de begräsningar för reglering som de innebär. Totalt 

omfattar modellen 256 vattenkraftverk med en total effekt på sammanlagt 15 640 MW, viket 

motsvarar 97 procent av den totala effekten i svenska vattenkraftverk (16 200 MW).  

Ett huvudscenario jämförs med scenarier för våtår och 10-årsvind och effekterna av olika 

geografisk placering av vindkraften undersöks. 

I huvudscenariot baseras vindkraftsproduktionen på genomsnittlig blåsighet under en 

tioårsperiod för varje studerad vecka. Placeringen av vindkraften antas vara: 22 procent i 

elområde 1, 41 procent i elområde 2, 29 procent i elområde 3 och 9 procent i elområde 4.114  

 Resultatet blev obetydligt ökat spill i vattenkraftverken på grund av ökad mängd vindkraft. 

En av veckorna ökar spillet från knappt 1 GWh till drygt två 2 GWh när utbyggnaden ökar 

från 4 000 till 8 000 MW installerad vindkraft, men vid 12 000 MW minskar spillet igen då 

den ökade vindkraftproduktionen i stället minskar behovet av reglering. 

 Det finns en fortsatt stor tillgänglig exportkapacitet. Under den blåsigaste veckan finns det 

vid 12 000 MW installerad vindkraft cirka 490 GWh ledig exportkapacitet kvar, vilket 

motsvarar cirka 2 900 MW under en vecka.  

                                                             
114 Detta motsvarar den faktiska fördelningen av projekt större än 10 MW under byggnation under 2011 
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I scenariot för ett våtår antas tillrinningen till vattenmagasinen vara 20 procent större än i 

huvudscenariot, medan övriga förutsättningar är desamma.  

 Resultat visar att spillet ökar något, särskilt under vårflodsveckan, men skillnaden mellan 

olika nivåer på vindkraftsutbyggnaden är obetydlig.  

 Det finns en fortsatt stor tillgänglig exportkapacitet. Störst är exporten under 

vårflodsveckan eftersom den procentuella ökningen av tillrinningen får störst genomslag då 

tillrinningen redan var stor denna vecka.  

I scenariot för 10‐årsvind studeras den blåsigaste veckan under tioårsperioden för varje 

modellerad vecka. Detta medför att vindkraften producerar betydligt mer el än i huvudscenariot.  

 Resultatet blev ökat spill under den allra blåsigaste veckan vid en utbyggnad 12 000 MW 

vindkraft, på grund av bristande exportkapacitet och interna begränsningar mellan 

elområden. Utan interna begränsningar skulle 99 procent av den teoretiskt maximala 

exportkapaciteten varit utnyttjad. Under samtliga övriga veckor fanns tillräcklig 

överförings- och exportkapacitet.   

 Det spill som uppstår under den blåsigaste veckan skulle i verkligheten gå att undvika 

genom en enkel form av säsongsplanering, där mer vatten skulle sparats i magasinen till en 

mindre blåsig vecka. Under veckan där spill uppstår tappas vattenmagasinen från 48,1 till 

45,4 procents fyllnadsgrad. Genom att minska tappningen till 46 procents fyllnadsgrad 

skulle spillet kunna undvikas. 

 För den blåsigaste veckan studeras effekterna av en annan geografisk fördelning av 

vindkraften, ett fall med jämnare utbyggnad över hela landet115 och ett fall med 

tyngdpunkten i södra Sverige116. I båda fallen är belastningen på stamnätet betydligt mindre 

jämfört med om vindkraften i större utsträckning är lokaliserad i norra Sverige. Exporten är 

i båda fallen maximal och överföringen inom Sverige är därmed ingen begränsande faktor. 

 

                                                             
115 Fördelning enligt registrerade projekt under utveckling (2009): 22 procent i elområde 1, 26 procent i elområde 2, 23 
procent i elområde 3 och 29 procent i elområde 4  
116 Fördelning enligt Eforsk prognos (2004): 8 procent i elområde 1, 12 procent i elområde 2, 33 procent i elområde 3 
och 47 procent i elområde 4 
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Bilaga 3: Ökad överföringskapacitet inom landet  

En omfattande utbyggnad av vindkraften kommer att kräva åtgärder i elnätet. Behoven beror i 

stor uträckning på om utbyggnaden sker norr eller söder om de ”flaskhalsar” som finns i 

överföringskapaciteten från norr till söder (se faktaruta).    

I oktober 2012 presenterade Svenska Kraftnät sin utvecklingsplan för det svenska stamnätet till 

2025 (Perspektivplan 2025).117 I planen antas den totala vindkraftsproduktionen i Sverige bli 

mellan 17 och 20 TWh år 2025. Olika scenarier för lokaliseringen av vindkraften studeras. I det 

första vindkraftsscenariot (VIND1), utgår fördelningen över de fyra elområdena från de 

förfrågningar om anslutning av ny vindkraft som finns hos Svenska Kraftnät. Det andra 

scenariot (VIND2) har en större andel av vindkraften lokaliserats norr om snitt 2 och i det tredje 

scenariot (VIND3) antas den havsbaserade vindkraften få stort genomslag och främst byggas 

söder om snitt 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1 november 2011 delade Svenska 

Kraftnät in den svenska elmarknaden i 

fyra elområden.  Gränserna mellan 

elområdena går där det finns 

begränsningar i överföringen av 

stamnätet, de så kallade snitten eller 

”flaskhalsarna” i Sverige (blå linjer i 

figuren intill).  

I norra Sverige finns ett överskott av 

elproduktion jämfört med efterfrågan på 

el. I södra Sverige råder det motsatta 

förhållandet. Det gör att 

överföringskapaciteten – under vissa 

timmar då det råder stora elflöden genom 

Sverige – inte alltid räcker till. Detta 

märks genom att det blir olika elpriser i 

angränsande elområden, vilket indikerar 

att snittet behöver förstärkas.  

Elområden och snitt  

 Källa: Svenska Kraftnät

 

I sina bedömningar av vad en rimlig investeringsgrad för att öka överföringskapaciteten i snitten 

skulle innebära, utgår Svenska Kraftnät från flöden som uppstår vid en utbyggnad av 20 TWh 

vindkraft, om två tredjedelar av vindkraften byggs norr om snitt 2. Enligt Svenska Kraftnät 

                                                             
117 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  
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motsvarar detta i princip de flöden som kan förväntas vid 30 TWh vindkraft om en större andel 

(omkring hälften) byggs söder om snitt 2.118 

Nedan beskrivs de huvudsakliga behoven som Svenska Kraftnät med den utgångspunkten 

identifierar i sin perspektivplan. Vid en utbyggnad av 30 TWh vindkraft med en mindre 

gynnsam placering är det dock tveksamt om dessa förstärkningar kommer att räcka. Även 

behoven vid ett sådant scenario bör därför utredas. 

Förstärkningar i snitt 1 och 2 

Dagens överföringskapacitet uppgår till 3 300 MW i snitt 1 och till 7 300 MW i snitt 2. Med 

relativt begränsade åtgärder (seriekompensering och shuntkompensering) räknar Svenska 

Kraftnät med att överföringskapaciteten ökar med 900 respektive 500 MW i de båda snitten, 

vilket myndigheten bedömer vara tillräckligt på kort sikt.  

Svenska Kraftnäts scenarier för 2025 visar dock att en ökad utbyggnad av vindkraften i norra 

Sverige, Norge och Finland motiverar en förstärkning av snitten för att undvika prisskillnader 

mellan elområdena på respektive sidor om snitten. Behovet av förstärkningar blir särskilt 

stort om det planerade kärnkraftverket i norra Finland (Pyhäjoki) tas i drift. Även om ett eller 

flera svenska kärnkraftsblock tas ur drift ökar behovet av överföringskapacitet genom snitt 2.  

En ytterligare anledning att stärka snitten är att kapaciteten i dessa måste vara tillräckligt stor 

för att möjliggöra de planerade avbrott och successiva reinvesteringar som behöver göras i de 

åtta 400 kV-ledningar som går till elområde 3. Svenska Kraftnäts bedömning är därför att en ny 

förbindelse genom snitt 1 och 2 måste ges prioritet, antingen genom att bygga en ny 400 kV-

luftledning eller genom att konvertera en befintlig stamnätsledning till HVDC. Kabeln förväntas 

enligt Svenska Kraftnät dock inte vara i drift förrän 2020-2025.  

Åtgärder i elområde 1 

Det största vindkraftsprojektet i elområde 1 är Markbygden utanför Piteå. Det är ursprungligen 

planerat för 4 000 MW, men omfattar nu cirka 1 000 MW i en första etapp. Svenska Kraftnät 

bygger en ny 400 kV transformatorstation för att möjliggöra anslutningen. Vid en fortsatt 

utbyggnad av Markbygden kommer ytterligare en station och en tvärledning mellan dem att 

behöva byggas. 

Åtgärder i elområde 2 

En helt ny 400 kV-station byggs i närheten av Sollefteå, för att ansluta stora vindkraftsparker i 

området och en ny station i Gävleborgs län möjliggör anslutning av cirka 1 000 MW vindkraft i 

regionen. 

Vindkraftsparkerna vid Sollefteå kommer att medföra ökande överlaster, och en del av den 60 år 

gamla 400 kV-ledningen från Harsprånget till Hallsberg (världens allra första 400 kV-ledning) 

kommer behöva bytas ut. På sikt kan ytterligare en ledning behövas för att öka driftsäkerheten 

och säkerställa att produktion inte blir instängd vid enkelfel i stamnätet. 

Förstärkningar i snitt 4 

                                                             
118 Personlig kommunikation med Ulf Moberg 

53 (60) 

 



Snitt 4 går i en linje från strax söder om Oskarshamn på östkusten till söder om Varberg på 

västkusten. Snittet utgörs av fem 400 kV-ledningar och en 220 kV-ledning och den maximala 

kapaciteten uppgår till 5 300 MW. Efter indelning i elområden hösten 2011 har behovet att öka 

kapaciteten genom snittet, så att prisskillnader inom landet kan undvikas, tydliggjorts. 

Ny överföringskapacitet åstadkoms med SydVästlänken och en ny 400 kV-ledning mellan 

Ekhyddan (vid Oskarshamns kärnkraftverk) och Hemsjö. Tillsammans med andra åtgärder ger 

detta en kapacitetsökning på över 2 000 MW i snitt 4. Svenska Kraftnät menar att ytterligare 

förstärkningar inte är nödvändiga. En ny förbindelse till kontinenten skulle öka belastningen på 

snitt 4 men inte i den utsträckningen att ytterligare förstärkningar krävs. Stamnäten inom 

elområde 3 och 4 behöver dock förstärkas. 

Elområde 3 

Inom elområde 3 genomförs och planeras stora effekthöjningar i kärnkraftverken i Forsmark 

och Oskarshamn, vilket nätet i området i dagsläget inte klarar av att hantera. Även i Småland 

krävs omfattande nätförstärkningar för att möjliggöra ökad effektinmatning från 

Oskarshamns kärnkraftverk. De planerade vindkraftsprojekten i de södra delarna av området 

får en stor påverkan på stamnätet i Östra Svealand vilket gör ytterligare förstärkningar söderut 

nödvändiga. Planer på ny vindkraft i Västergötland bedöms av Svenska kraftnät göra ytterligare 

någon anslutningspunkt till 400 kV-nätet nödvändig. I Bohuslän och i Dalsland finns planer på 

vindkraftsparker med en samlad effekt på över 2 000 MW, vilket skapar behov av 

förstärkningar av regionnäten. En ny 400 kV-ledning bedöms behövas för att säkerställa 

driftsäkerheten och för att upprätthålla importkapaciteten från Norge.   

Elområde 4 

Inom elområde 4 innebär de stora förändringarna med utbyggnaden av vindkraft, 

effekthöjningar i kärnkraftverken och nya kabelförbindelser till utlandet att stamnätet i flera 

avseenden är för svagt. Ledningarna på Götalands östkust är dimensionerade utifrån de behov 

som förelåg för mer än 25 år sedan och klarar inte den ökade överföringen. Svenska Kraftnät 

pekar på det stora intresset av att ansluta havsbaserad vindkraft till området. Utanför 

Hallandskusten finns planer på en vindkraftspark vid Stora Middelgrund och i Östersjön 

planeras vindkraft på södra Midsjöbanken och i Hanöbukten. En ny 400 kV-ledning kan bli 

nödvändig för att möjliggöra inmatning från Blekinge Off Shores planerade vindkraftspark i 

Hanöbukten. Slutligen behöver stamnätet i området förstärkas i öst-västlig riktning. Två 400 

kV-ledningar behöver uppgraderas både för att utnyttja SydVästlänkens fulla kapacitet och för 

att möjliggöra anslutning av havsbaserad vindkraft.  
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Bilaga 4: Investeringar för att klara effekthöjningar i kärnkraftverken 

Behovet av att anpassa och förstärka elnätet till stora mängder vindkraft – och de därtill 

relaterade kostnaderna – lyfts ibland fram som argument mot en storskalig 

vindkraftsutbyggnad. Även effekthöjningar i kärnkraftverken och eventuella nya reaktorer 

kräver dock ökad överföringskapacitet och nya utlandsförbindelser för att ta hand om den ökade 

elproduktionen.  

I Perspektivplan 2025 skriver Svenska Kraftnät att effekthöjningarna i de svenska 

kärnkraftverken har medfört ett mycket omfattande arbete med att anpassa stamnätet för att 

kunna ta emot den högre effekten. Näten runt kärnkraftverken är anpassade till 

anläggningarnas ursprungliga kapacitet och den successivt ökade effektinmatningen gör 

därför att omfattande förstärkningar krävs i stamnätet.119  

Genomförda, pågående och planerade investeringar i helt nya 400 kV-ledningar och ställverk 

krävs för att klara det ökade effektuttaget från befintliga reaktorer, men möjliggör enligt 

Svenska Kraftnät inte någon inkoppling av nya reaktorer med högre effekt än 

dagens. Påverkan på nätet blir, enligt myndigheten, mycket omfattande om någon av dagens 

reaktorer ersätts med en betydligt större reaktor.  

Effekthöjningar i Forsmark 

I Forsmarks kärnkraftverk har genomförts eller planeras effekthöjningar i samtliga reaktorer. 

De nu aktuella effekthöjningarna av reaktorerna F1 och F2 med 125 respektive 140 MW medför 

behov av tre nya 400 kV-ledningar och ombyggnad av flera ställverk i området.  

Reaktor F3 kommer efter planerad uppgradering öka effekten med 150 MW. Svenska Kraftnät 

menar dock att det – trots de tre nya ledningarna – inte kommer att vara möjligt att mata in 

denna högre effekt på nätet.  

Effekthöjningen medför att reaktorns robusthet att hantera snabba störningsförlopp försvagas 

och att reaktorn inte kan uppfylla Svenska Kraftnäts anslutningskrav för stora 

produktionsanläggningar. Som Svenska Kraftnät skriver: ”trots att stamnätet motsvarar 

vägnätets motorvägar finns det begränsningar i vad som är möjligt för nätet att hantera”. 

Sammantaget bedömer Svenska Kraftnät att möjligheterna att ytterligare öka effektinmatningen 

i Forsmark som ”utomordentligt begränsade”.  

Effekthöjningar i Oskarshamn  

I Oskarshamns kärnkraftverk har genomförts effekthöjningar av såväl O2 som O3. För att 

hantera detta har två nya ställverk byggts. Effekthöjningen av O3 gör också att en ny 400 kV-

ledning behöver byggas.  

Ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk har begärt att i ett andra steg få höja effektuttaget från 

O2 ytterligare. Enligt Svenska Kraftnät finns dock inte utrymme för en sådan effekthöjning. 

                                                             
119 Svenska Kraftnät, perspektivplan 2025 - En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, remissutgåva oktober 2012, 
http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf  

55 (60) 

 

http://www.svk.se/PageFiles/52109/Perspektivplan-2025-remissutgava.pdf


Myndigheten skriver också att det inte är möjligt att bygga ny kärnkraft i Oskarshamn om detta 

höjer den totala effektinmatningen.  

Effekthöjningar i Ringhals  

Vid Ringhals kärnkraftverk har reaktorerna R3 och R4 redan moderniserats. På initiativ av 

Vattenfall AB kommer Svenska Kraftnät under hösten 2012 utreda möjligheterna till 

effekthöjning av någon av de kvarvarande reaktorerna, R1 och R2. Svenska Kraftnät menar att 

nätåtgärder är nödvändiga för att eventuellt kunna möjliggöra ökad inmatning till stamnätet 

och att behovet av ytterligare en 400 kV-förbindelse på västkusten kommer att utredas. En viss 

effekthöjning bedöms dock vara möjlig efter nätåtgärder. Svenska Kraftnät bedömer mot denna 

bakgrund Ringhals som den lämpligaste platsen för ny kärnkraft i Sverige som ökar dagens 

produktionsförmåga.  
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Bilaga 5: Tidigare rapport från Svenska Kraftnät om utökat reglerbehov  

Svenska Kraftnät tog under 2008 fram en rapport om konsekvenserna för elnätet och utökat 

reglerbehov vid en utbyggnad av vindkraften till 12 000 MW, motsvarande 30 TWh.120 

Slutsatserna i rapporten från 2008 skiljer sig markant från den perspektivplan som 

myndigheten presenterade i oktober 2012.  

Eftersom uppgifter från den äldre rapporten ofta misstolkas och ibland används som argument 

mot möjligheterna att integrera stora mängder vindkraft i det svenska elsystemet, kommenteras 

dess antaganden och slutsats kort nedan.  

Enligt rapporten består det utökade reglerbehovet av tre komponenter, med nedan 

storleksordning. Den lägre delen av intervallet gäller om huvuddelen av vindkraften byggs i 

södra Sverige och övre delen om den byggs i norra Sverige: 

 Reglering för att automatiskt hålla balansen mellan produktionen och variationerna i 

förbrukning (”frekvensstyrd normaldriftreserv”): 600 - 750 MW 

 Utökat reglerbehov för att kompensera för fel i prognos avseende blåsighet (och därigenom 

vindkraftsproduktion) kommande dygn: 1 500 – 1 900 MW 

 Utökat reglerbehov/reserv för tillfällen då vindkraften inte producerar någon el, pga för 

kraftig vind eller ingen vind alls: 2 200 - 2 700 MW 

I rapporten summeras ovan reglerbehov till sammanlagt 4 300 – 5 300 MW vid en utbyggnad 

av 12 000 MW vindkraft. 

I en rapport från IEA Wind Task 2006-2008, analyseras beräkningarna av professor Lennart 

Söder.121 Där framgår följande:  

 Det ökade automatiska reglerbehovet har felräknats med minst en faktor tio jämfört med 

Elforsks grundrapport.   

 Reglerbehovet för prognosfel baseras på möjlig felmarginal 24 timmar innan aktuell 

tidpunkt. Eftersom de flesta aktuella reglersystem kan aktiveras inom 3 timmar vore det 

rimligare att utgå från prognosfel på den tidskalan, som är väsentligt lägre.   

 I Svenska Kraftnäts rapport summeras de tre olika typerna av reglerbehov. Det finns dock 

inga rationella skäl att ha särskilda reserver för möjliga prognosfel och andra reserver för 

tillfällen när det inte blåser, då de i praktiken används för samma ändamål.   

 Det utökade reglerbehovet för tillfällen när vinden mojnar och vindkraftproduktionen avtar 

tar inte hänsyn till det faktum att när det blåser som mest då körs vattenkraften på en låg 

nivå. Om vinden avtar finns det därmed stora marginaler för vattenkraften att öka sin 

produktion just när den behövs. 

                                                             
120 Svenska Kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft, konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 
http://www.svk.se/Global/01_Om_oss/Pdf/Rapporter/080601_Bilaga_vindkraftrapport_2008.pdf 2008 
121 Hannele Holttinen et al, IEA Wind Task 25, Design and operation of power systems with large amounts of wind 
power, Final report, 
Phase one 2006-08, 2009 
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Bilaga 6: KVA om högst 10 TWh vindkraft   

Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott har i olika sammanhang hävdat att Sverige kan 

klara av att integrera högst 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet med befintlig 

vattenkraft122. Eftersom uttalandena har fått stor spridning i media, kommenteras deras 

underlag här. 

När KVA första gången uttalade sig om ”gränsen” på 10 TWh vindkraft ifrågasattes och 

kritiserades påståendet kraftigt. KVA tog då fram ett underlagsdokument där de under 

rubrikerna ”Ekonomi”, ”Intermittens och reglerkraft” och ”Kraftnät” motiverar sitt uttalande.123 

Under rubriken Ekonomi skriver KVA att ”Elcertifikatsystemet ger för närvarande ekonomiska 

förutsättningar för 25 TWh ökad förnybar elproduktion till 2020, men det är inte alls säkert 

att kraftproducenterna satsar just på vindkraft, särskilt när biokraft och biokraftvärme är 

förenade med lägre kostnader.” Med hänvisning till EU-projektet CASES anges att kostnaden 

för vindkraft är ”mer än dubbelt så hög som för biokraft”.  

KVA:s påstående är märkligt av två skäl. Dels har kraftproducenternas bedömning av 

lönsamheten för olika produktionstekniker knappast någon relevans för vilken mängd vindkraft 

som elsystemet klarar av att integrera. Dels är påståendet uppenbarligen felaktigt, eftersom 

elcertifkatsystemets konstruktion innebär att det är den billigaste förnybara tekniken som byggs 

ut först. Att vindkraften byggts ut kraftigt de senaste åren beror på att den varit mest lönsam. 

Under rubriken ”Intermittens och reglerkraft” skriver KVA att vattenkraften som reglerkälla 

redan är fullt utnyttjad, med hänvisning till uttalanden av Energimyndigheten och Svenska 

Kraftnät. Myndigheternas uttalanden är dock tagna från ett sammanhang där de – mot 

bakgrund av översyner av vattendomar – framhåller vikten av att vattenkraftens funktion som 

reglerkälla inte får försämras och att det krävs en ”avvägning mellan ambitionen att minimera 

påverkan på de lokala biotoperna och ambitionen att nå globala klimat- och miljömål genom 

att fortsatt kunna nyttja vattenkraftens reglerförmåga för att underlätta en mer omfattande 

utbyggnad av vindkraften.” 124   

KVA hänvisar till Svenska Kraftnäts bedömning att 30 TWh vindkraft kräver en 5 300 MW 

utökad reglering från vattenkraft. Som framgår av bilaga 4, baseras detta dock dels på en 

felräkning, dels på att reglerbehov för olika ändamål summeras trots att de i praktiken kan 

utgöras av samma resurs. Till skillnad från Svenska Kraftnät gör dessutom KVA antagandet att 

ett utökat reglerbehov innebär att vattenkraften behöver byggas ut. Svenska Kraftnät påpekar i 

stället att det handlar om att anpassa produktionsanläggningar och att tillvarata 

reglerpotentialen på förbrukarsidan. 

KVA ger också ett eget räkneexempel som syftar till att visa hur mycket vattenkraft som krävs 

för att reglera 10 TWh vindkraft. KVA antar att vindkraften har en effekt på 5 000 MW och 

producerar el motsvarande 2000 fullasttimmar. Enligt KVA skulle det innebära att det då 

behövs 5000 MW vattenkraft under årets resterande 6 760 timmar, vilket motsvarar en 

                                                             
122 Ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott, Meningslös satsning på vindkraft, Debattartikel i 
Svenska Dagbladet 2012-04-22, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd  
123 KVA, Varför högst 10 TWh vindkraft i Sverige? http://www.kva.se/sv/Nyheter/Nyheter2009/Varfor-hogst-10-TWh-
vindkraft-i-Sverige/  
124 Svenska Kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft, konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 
http://www.svk.se/Global/01_Om_oss/Pdf/Rapporter/080601_Bilaga_vindkraftrapport_2008.pdf 2008 
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produktion på 34 TWh. I en promemoria pekar professor Lennart Söder vid KTH på det 

principiella felet i KVA:s resonemang och menar att 10 TWh vindkraft ska jämföras med 10 TWh 

från ett annat kraftslag.125 Det motsvarar exempelvis produktionen från en gasturbin på 1 400 

MW som körs under 7 000 timmar på ett år. Antagandet förutsätter dessutom att det inte blåser 

någonstans när effekten behövs, vilket inte är sannolikt. Söder påpekar vidare att dessa 

eventuella gasturbiner i praktiken bara skulle behöva köras några få timmar per år, vilket 

innebär att det skulle finnas billigare sätt att reglera elbalansen, till exempel genom att erbjuda 

förbrukare att mot betalning minska sin elförbrukning. 

KVA:s underlag avslutas med ett avsnitt om ”Kraftnätet” och ett konstaterande att stamnätets 

överföringskapacitet behöver förstärkas om vindkraften byggs ut med mer än 10 TWh, en nivå 

som vi i verkligheten nu är nära att nå. Som framgått av bilaga 2 kommer förstärkningar att 

krävas vid en storskalig utbyggnad av vindkraften, men det går inte att påstå att detta behov 

uppstår vid just 10 TWh. Förstärkningar krävs också av andra skäl än vindkraftsutbyggnaden, 

exempelvis till följd av ökad kärnkraftsproduktion.

 
125 Lennart Söder, Sammanställning av Lennart Söders kommentarer till KVA:s 
uttalanden om vindkraft, 26 januari 2010, http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:467459/FULLTEXT01  

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:467459/FULLTEXT01
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