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Sammanfattning 
Effekterna  av  fossilbaserad  energianvändning  blir  allt  mer  påtaglig.  Framförallt  syns  det  i 
världens  klimatförändring.  För  att  undvika  större  konsekvenser  krävs  det  att  de 
fossilbaserade energikällorna ersätts med förnyelsebara och på så sätt minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Sverige har som mål att  till år 2050  inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser.   Det  finns 
skäl att tro att ett sådant mål skulle kunna nås men vägarna dit är många och åsikterna om 
hur  stor  potential  av  förnyelsebar  energi  som  existerar  och  hur mycket  som  skulle  kunna 
användas i framtiden skiljer sig.  

I det här examensarbetet har det undersökts vilka möjligheter det finns för utvecklingen av 
de olika  förnybara primära energikällorna  till  år 2020 och 2050. De primära energikällorna 
inkluderar  vattenkraft,  vindkraft,  energi  från  biomassa  och  solkraft.  Undersökningen  är 
baserad på redan existerande uppskattningar och prognoser.  

Potentialens  avgränsning  är  det  som  finns  inom  Sverige  och  inkluderar  inte  importerad 
energi. Examensarbetet berör de fysiska och praktiskt genomförbara potentialerna varav de 
senare även innefattar ekonomiska aspekter och baseras på det som har skrivits om dessa. 

Undersökningen visade att det är realistiskt att vattenkraften kommer öka sin årliga produk‐
tion med ca 8 TWh genom en kombination av effektiviseringar och klimatförändringar som 
ändrar  vattenflödena  till  år  2050.  För  vindkraften  drogs  slutsatsen  att  det  kommer  finnas 
totalt  ca  22  TWh/år  elproduktion  från  vindkraftverk  år  2020  och  ca  37  TWh/år  till  2050. 
Uppskattningen  för  2050  gjordes  med  antagandet  att  stöd  kommer  att  införas  för  den 
havsbaserade  vindkraften.  Rörande  bioenergin  så  gick  det  främst  att  fastslå  att 
användningen kommer att öka i framtiden och att de studerade potentialundersökningarna 
visade på stor variation gällande slutsatser om den tänkbara användningen. Solkraften ökar 
och slutsatsen var att den årliga produktionen kommer ligga på minst 5 TWh år 2020. 
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Summary 
The effects of fossil‐based energy are becoming increasingly evident. It is particularly visible 
in  the  world's  climate  change.  In  order  to  avoid  greater  consequences,  the  fossil‐based 
energy  sources  need  to  be  replaced  by  renewable  ones  to  reduce  the  greenhouse  gas 
emissions. 

Sweden  aims  to  have  no  net  emissions  of  greenhouse  gases  in  2050.  There  are  good 
prospects for achieving this, but there are several ways to reach it and many opinions about 
how to do it.  

This  thesis  has  studied  the  possibilities  for  the  development  of  the  various  renewable 
primary energy sources until the years 2020 and 2050. The primary energy sources include 
hydropower, wind, biomass and solar power. The survey is based on the existing estimates 
and projections. 

The energy potential includes only the potential that exist within the borders of Sweden and 
do  not  include  imported  energy.  The  work  will  mainly  affect  the  physical  and  practical 
potentials – the latter also includes economic aspects – and is based on a literature survey. 

The survey revealed  that hydropower will  increase  its annual hydropower production with       
8 TWh until the year 2050 as a combination of increased efficiency and climate changes that 
alter the amount of water flows. Regarding wind power, it was concluded that there will be 
a  total  of  about  22  TWh  annual  electricity  from  wind  turbines  in  2050  and  about  37 
TWh/year by 2050. The approximation for 2050 is made with the assumption that financial 
support for offshore wind power will be introduced. The use of bioenergy will increase in the 
future  and  the  estimates  regarding  the  potential  showed  large  variations.  Solar  power  is 
increasing and it was concluded that it will be at least 5 TWh/year in 2020. 
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1 Inledning 
Vi  står  idag  inför  en  stor  global  utmaning  att minska  våra  utsläpp  av  växthusgaser  för  att 
dämpa  den  globala  uppvärmningen.  Medelklassen  förutspås  att  i  nästkommande  sekel 
nästan dubbleras och med den överkonsumtion vi lever med idag kommer problemen bara 
bli större om ingenting görs (Kharas 2011). Europeiska unionen (EU) har satt upp nationella 
mål  för  andelen  förnybar  energi,  en  minskning  av  utsläppen  av  växthusgaser  samt 
energieffektivisering till år 2020 (Europeiska kommissionen 2011a).  Sveriges nationella mål 
om  49  %    förnyelsebar  energi  har  redan  uppnåtts  och  de  andra  nationella  målen  är  en 
minskning av växthusgaser på 17 % och en ökning av energieffektiviteten på 12,8%  (ibid.). 
Det mest  ambitiösa  svenska  klimatmålet  är  att  till  år  2050  inte  ha  något  nettoutsläpp  av 
växthusgaser  (Naturvårdsverket  2012)  och  det  är  ett mål  som  inte  är  kopplat  till  EU.  Det 
finns skäl att tro att ett sådant mål skulle kunna nås men vägarna dit är många och åsikterna 
om hur stor potential av förnyelsebar energi som existerar och hur mycket som skulle kunna 
användas i framtiden skiljer sig.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet  med  det  här  examensarbetet  är  att  undersöka  vad  som  har  skrivits  om  de  olika 
primära energikällornas potential och dra egna slutsatser om hur dessa skulle kunna se ut i 
framtiden  samt  använda  de  för  att  dra  andra  slutsatser  exempelvis  möjligheten  att  nå 
utsatta miljömål. 

1.2 Metod 
Litteratursökningen  har  till  största  delen  baserats  på  information  och  data  från  statliga 
hemsidor  samt  från  officiella  hemsidor  från  olika  branschorganisationer  och myndigheter. 
Information har även hämtats från artiklar och några andra examensarbeten när dessa har 
hänvisats av de övriga källorna eller rekommenderats av personer inom branschen.  

Redan existerande uppskattningar och prognoser har använts för att få fram en bild om vilka 
möjligheter  det  finns  för  utvecklingen  av  de  olika  förnybara  primära  energikällorna  i 
framtiden. 

1.3 Avgränsningar 
Endast  tillförseln  av  energi  till  Sverige  och  den  inhemskt  producerade  primärenergin  har 
undersökts i denna rapport. Potentialundersökningarna inkluderade det som har skrivits om 
Sveriges  utveckling  för  de  olika  primärenergislagen  och  den möjliga  potentialen  för  deras 
framtida produktion.  Importerad förnyelsebar el utanför Sverige  inkluderades  inte. Arbetet 
rörde  främst  de  fysiska  och  praktiskt  genomförbara  potentialerna  –  varav  de  senare  även 
innefattade de ekonomiska aspekterna – och baserades på det som har skrivits om dessa. I 
den  mån  det  fanns  information  diskuterades  även  andra  aspekter  av  potentialerna, 
exempelvis de ekonomiska förutsättningarna mer i detalj. 
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2 Bakgrund 

2.1 Miljömål 
EU har som mål att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till mindre än 
2°C över den förindustriella nivån. Skulle temperaturökningen överstiga denna gräns skulle 
effekterna av klimatförändringen öka dramatiskt och innebära stora ekonomiska och sociala 
kostnader. (EUR‐Lex 2011) 

2.1.1 2020 
Europeiska  kommissionen  kom  i  ett  meddelande  till  EU  2007  med  förslaget  att  EU  i 
internationella förhandlingar skulle ha ett mål att minska växthusgaserna med 30 % fram till 
år  2020  jämfört  med  1990  års  nivåer  i  alla  utvecklingsländerna.  Innan  ett  sådant 
internationellt  avtal  mellan  alla  utvecklade  länder  kan  uppnås  föreslogs  det  också  att  EU 
skulle sätta upp egna mål. Dessa mål antogs av medlemsländerna vid ett möte i mars 2007 
(EUR‐Lex 2011). 

Målen  som  EU  har  satt  för  år  2020  och  som  berör  klimat  och  energi  berör  följande: 
minskningen av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 års nivåer, andelen energi från 
förnyelsebara  källor  och  ökningen  av  energieffektiviteten.  Alla  dessa  mål  är  på  20  %,  se 
tabell 1, och refereras därför oftast som 20‐20‐20 målen. Beroende på  förutsättningar och 
situationen  i  varje  enskilt  medlemsland  har  det  sedan  satts  upp  nationella  mål  för  varje 
medlemsland  och  Sverige  fick  EU:s  högsta  nationella  mål  för  förnybar  energi,  49  % 
(Europeiska  kommissionen 2011a). Andelen energi  från  förnyelsebara  källor  beräknas  som 
kvoten mellan den totala mängden förnybar energi och den totala slutliga energianvändning 
där  även  överföringsförluster  inkluderas.  Den  förnyelsebara  energin  beräknas  enligt 
direktivet 2009/28/EG  som summan av: 

 
1. ”El som produceras från förnybara källor.” 
2. ”Fjärrvärme och fjärrkyla som produceras från förnyelsebar energi.” 
3. ”Användning  av  annan  förnybar  energi  för  uppvärmning  och  processer  i  industrin, 

hushållen, servicesektorn, jordbruket, skogsbruket, och fiskenäringen.” 
4. ”Användning av förnybar energi för transporter.” 

 
Den  slutgiltiga  energianvändningen  består  enligt  direktivet  av  den  slutgiltiga 
energianvändningen  i  industrisektorn,  bostäder  och  service,  jordbruket,  skogsbruket  och 
fiskenäringen.  ”Dessutom  ingår  användningen  av  el  och  värme  inom  energisektorn  i 
samband  med  el‐  och  fjärrvärmeproduktion  samt  överföringsförluster  i  el‐  och 
fjärrvärmenätet.” 
 
 Den beräknade andelen förnyelsebar energi beror således inte på hur mycket förnyelsebar 
energi  som  tillverkas  utan  hur  mycket  av  den  som  används  i  förhållande  till 
energianvändningen totalt. 
 
För energieffektiviteten  fick Sverige ett nationellt mål på 12,8 %. Med energieffektiviteten 
menas  att man  vill  sänka  energianvändningen  så  att  EU‐länderna  kan  spara  20  %  av  den 
årliga förbrukningen av primär energi år 2020 med avseende på de prognoser som gjorts för 
hur  förbrukningen  kommer  att  se  ut  år  2020  om  inget  görs.  Slutligen  fick  Sverige  för 
minskningen av växthusgasutsläppen ett nationellt mål på 17 % räknat med ett basår 2005, 
se  tabell  1.  Utöver  dessa mål    tillkom  sedan  också  ett  bindande mål  på  10 %  energi  från 
förnyelsebara källor i tranportsektorn. 
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I  Sverige  lämnade  regeringen  år  2009  in  två  propositioner  (Regeringskansliet  2009)  från 
miljödepartementet till  riksdagen. Där klargjordes det vilka de nationella målen för Sverige 
var för år 2020 och en skillnad mot EU:s ansatta nationella mål för Sverige var att målet för 
andelen förnyelsebar energi höjdes till 50 %, vilket år 2013 redan överträffats med en andel 
på 52,1 %, 20 % effektivare energianvändning jämfört med prognoser för år 2020 och 40 % 
minskning av utsläppen av klimatgaser  till  år 2020  jämfört med 1990 års nivåer. Målet  för 
utsläpp  avser  den  sektor  som  inte  ingår  i  EU:s  system  för  handel med  utsläppsrätter.  Två 
tredjedelar  ska  ske  i  Sverige  och  en  tredjedel  ska  ske  i  form  av  investeringar  i  andra  EU‐
länder  eller  genom  investeringar  i  andra  länder  genom  exempelvis  den  så  kallade 
mekanismen  för  ren  utveckling,  CDM  (Clean  development  mechanism)  (Regeringskansliet 
2009). 
  
Tabell 1 EU:s och Sveriges nationella energirelaterade miljömål för år 2020. 

Miljömål för år 2020       
  Överordnat 

EU‐mål 
Sveriges 
nationella mål 
som satts av 
EU 

Sveriges mål som listat i 
energi‐ och 
klimatpropositionerna 

Minskning av växthusgaser  20 % (basår 
1990) 

17 % (basår 
2005) 

20 % (basår 1990) 

Andel energi från 
förnyelsebara källor. 

20 %  49 %  50 % 

Ökning av energieffektivitet  20 %  12,8 %  20 % 
Europeiska kommissionen (2011a) Energimyndigheten (2015g) 

2.1.2 2050 
2011  klargjordes  det  att  EU:s  mål  för  2050  är  att  nå  en  minskning  på  80‐95  %  av 
växthusgaserna  i  jämförelse  med  år  1990  för  att  uppnå  målet  om  att  undvika  en 
temperaturökning på 2 °C. För att nå detta mål skulle växthusgaserna behöva minska med 
1 % i jämförelse med 1990 varje år fram till 2020, med 1,5 % fram till 2030 och därefter med 
2 %  fram  till  2050. Ökningen av den årliga minskningen  tänks möjliggöras genom att det  i 
framtiden  kommer  att  finnas  fler  och  mer  effektiva  tekniker  (Europeiska  kommissionen 
2011b). 
 
Elektricitet kommer enligt EU att ha en betydande roll  för att minska växthusgasutsläppen 
genom att ersätta fossila bränslen för fordon och värme. Analyser visar att användningen av 
elektricitet helt kan eliminera koldioxidutsläppen till år 2050 och andelen tekniker med låga 
växthusgasläpp  förutspås  att  öka  från 45 % år  2011  till  nästan 100 % år  2050  (Europeiska 
kommissionen 2011b) 

Om EU fortsätter med nuvarande politik så kommer enligt prognoser målen för minskningen 
av  växthusgaser  och  andelen  energi  från  förnyelsebara  källor  till  år  2020  att  uppnås men 
bara  halva målet  för  energieffektivitet.  Om man  istället  ändrar  politik  och  lyckas  uppfylla 
energieffektivitetsmålet  samtidigt  som  målet  för  andel  förnyelsebar  energi  så  kommer 
minskningen  av  växthusgaser  att  överträffa  målet  då  minskningen  i  ett  sådant  scenario 
uppskattas till 25% till år 2020. (Europeiska kommissionen 2011b) 
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Tabell 2 Sammanfattning av de existerande energirelaterade miljömålen för år 2050 

Miljömål för år 2050     
  Överordnat EU‐mål  Sveriges nationella mål 
Minskning av växthusgaser  80% (basår 1990)  Noll nettoustläpp  
Andel energi från förnyelsebara 
källor. 

‐  ‐ 

Ökning av energieffektivitet  ‐  ‐ 
 
Visionen för Sverige att ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp 
av  växthusgaser  till  atmosfären  år  2050  uttrycktes  först  av  regeringen  2009 
(Regeringskansliet 2009). Naturvårdsverket har  tagit  fram en  färdplan  för att uppnå denna 
vision där  två olika målscenarier presenteras.  I  första  scenariot  lyckas man minska  från 65 
miljoner  ton  koldioxidekvivalenter  till  tio  miljoner  ton  koldioxidekvivalenter  till  2050  och 
detta uppnås enligt scenariot bl.a. tack vare avskiljning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon 
Capture and Storage).  I det andra scenariot antas man inte använda CCS‐tekniken men det 
svenska  nettoupptaget  av  koldioxid  antas  öka  genom  bl.a.  aktivare  skogsskötsel  och 
skogsföryngring. Detta  resulterar  i  20 miljoner  ton  koldioxidekvivalenter  och nollresultatet 
kan sedan nås genom utsläppsminskningar i andra länder (Naturvårdsverket 2012). 

2.2 Energi 
När man  talar  om energi  för  ett  helt  samhälle  och  i  andra  statistiska  sammanhang  är  det 
viktigt att känna till skillnaden mellan primär och uppgraderad eller sekundär energi. 

2.2.1 Olika former av energi 
Primär energi är en form av ”orörd” energi som kan hittas ute i naturen som exempelvis sol, 
vatten, råolja eller skog. Denna energi är ej behandlad av människor och inte omvandlad till 
någon annan  form av energi och kallas primär energi.  I  statistiska  sammanhang motsvarar 
primär energi den första formen av säljbar energi från det att energin har tagits från naturen.  
 
Sekundär  energi  eller,  uppgraderad  primärenergi,  är  den  form  energin  har  efter  att  den 
omvandlats till en alternativ energibärare som elektricitet, fjärrvärme eller drivmedel. Detta 
medför att exempelvis elektricitet både kan vara primär och uppgraderad energi i statistiska 
sammanhang beroende på hur  elektriciteten har  skapats.   Om elektriciteten  kommer  från 
vind‐, sol‐ eller vattenkraft är den primär energi medan den är sekundär om den har skapats 
i ett koleldat värmekraftverk eller ett kärnkraftverk. 

2.2.2 Tillförsel och användning av energi 
När  det  talas  om  tillförsel  av  energi  är  det  primära  energibärare  som  menas.  En  primär 
energibärare exempelvis vatten, solljus, kärnbränsle, biomassa eller vind är energikällor som 
inte har omvandlats till sekundära energibärare som till exempel el. 

Efter  att  energin  har  tillförts  måste  den  sedan  omvandlas  och  överföras  innan  den  kan 
användas.  Energimyndigheten  (2015i)  beskriver  hur  energin  ”används  i  två  steg”  där  ena 
steget är ”omvandling och överföring” och det andra är ”slutlig användning”. Vid omvandling 
och överföring så uppstår det omvandling‐ och överföringsförluster. Omvandlingsförluster är 
exempelvis  de  förluster  som  sker  när  kärnenergin  i  kärnbränsle  omvandlas  till  el  i 
kärnkraftverk och överföringsförluster uppstår när el och värme överförs till slutanvändaren 
i el‐ eller fjärrvärmenät. 

Med  den  slutgiltiga  energianvändningen  menas  när  energin  når  slutanvändare.  I  Sverige 
delas dessa upp i tre olika sektorer som är: 
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1. Industrisektorn  ‐  Använder  energin  för  att  driva  olika  processer  och  då 
främst biobränsle och el. 

2. Transportsektorn ‐ Använder energi i form av el eller bränslen och då främst 
oljeprodukter som bensin och diesel. 

3. Sektorn  för  bostäder  och  service  –  använder  60  %  av  energin  till 
uppvärmning.  

2.3 Energi i Sverige 

2.3.1 Energimarknader 
Energimarknader  fungerar  ekonomiskt  som  många  andra  marknader  och  styrs  av 
miljölagstiftningar,  skatter,  krav  på  att  man  ska  ha  en  viss  utrustning  eller  avgifter  för 
transporter (Energimyndigheten 2011). 

 

Figur 1 ‐ Energibalans Källa: Energimyndigheten 

Aktörer i en energimarknad består exempelvis av: 
• De som bryter råvarorna för framställning av energi 
• De som framställer säljbara energibärare med dessa råvaror 
• De som distribuerar de skapade energibärarna 
• De som använder energibärarna (oftast slutkonsumenterna). 

2.3.1.1 Energimarknader  
Det  finns  flera  energimarknader  för  elektricitet,  olja,  naturgas  och  biobränsle  som  alla 
påverkas  av olika  faktorer  och  fungerar  på olika  sätt  samtidigt  som de påverkar  varandra.  
Marknadernas  karaktärer  skiljer  sig  åt  och  vissa  är  exempelvis  regionala  medan  andra 
fungerar  globalt  och  med  exempelvis  EU:s  införande  av  handel  av  utsläppsrätter  har 
sammanlänkningen mellan de olika marknaderna blivit än mer komplex.  

Elmarknaden  är  i  Sveriges  fall  en  regional  nordisk  marknad  då  det  finns  en  gemensam 
prissättning i Norden på den gemensamma handelsbörsen som heter Nord Pool. Här sker  i 
princip all  handel med elektricitet  i Norden och då  främst på  spotmarknaden där det  sker 
kortsiktig  försäljning. Elproducenterna som skapar elektricitet  från exempelvis vatten‐ eller 
kärnkraftverk  skickar  in  sina  offerter  för  hur mycket  el  de  vill  sälja  vid  olika  priser  under 
enskilda  timmar nästkommande dygn. Elhandlarna som vill köpa el  skickar  in motsvarande 
bud  på  inköp  till  elbörsen  om  hur mycket  el  de  vill  köpa  vid  olika  priser  enskilda  timmar 
under  nästkommande  dygn.  Slutligen  är  det  de  slutgiltiga  konsumenterna  som  köper 
elektricitet  från  de  elhandlare  de  själva  väljer men  däremot  kan  de  inte  välja  elnätsägare 
som  transporterar elektriciteten då det beror på vilken man är ansluten  till  av geografiska 
skäl. 
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Gasmarknaden  i  Sverige  har  stora  likheter  med  elmarknaden  och  nätverksamheten  för 
distribution av gasen är som för elmarknaden ett naturligt monopol då det  inte skulle vara 
praktiskt med parallella gasnät.  Som kund kan man då välja  från vilken gasleverantör man 
vill köpa men  inte vilket närföretag som ska  leverera denna gas.  I gasmarknaden sker pris‐
sättningen  fritt bland  företagen men nätavgifterna måste enligt naturgaslagen vara skäliga 
och detta kontrolleras av Energimyndigheten. Genom denna kontroll undviks ett eventuellt 
utnyttjande av nätföretagen monopolställning (E.ON 2014). 

För  biomassa  kan den  geografiska  omfattningen  variera mycket.  För  biodrivmedel  så  talar 
man om en global marknad medan man för flis och avverkningsrester som grenar och toppar 
(grot),  som är mycket vanliga  inom den svenska energisektorn, har en marknad som  i hög 
grad är lokal eller regional. 

2.3.1.2 Baskraft, reglerkraft och intermittenta energikällor 
Den  tillgängliga  elenergin  i  ett  land  kan  delas  i  olika  kategorier  beroende  på  dess  roll  i 
kraftsystemet,  dessa  kategorier  är  baskraft,  intermittent  kraft  och  reglerkraft.  Baskraft  är 
den elproduktion  som garanterar  att  det  alltid  finns  el.  Elproduktionen  sker oavsett  väder 
med  få  variationer  eller  avbrott.  I  Sverige  utgörs  baskraften  huvudsakligen  av  kärnkraft, 
vattenkraft och kolkraft. (Energifakta 2016) 

Vindkraft och solkraft tillhör kategorin intermittenta energikällor då deras effekt kan variera 
mycket beroende på väder och vind. Elproduktion från intermittenta kraftslag kan av denna 
anledning vara svår att förutsäga. Detta kan göra att den totala tillförseln varierar vilket kan 
skapa  obalans  i  elsystemet.  Därför  kan  en  utbyggnad  av  de  intermittenta  kraftslagen 
innebära att man även måste bygga ut reglerkraften. (Energifakta 2016) 

Reglerkraft  är  som  det  låter  en  kraft  som  regleras  och  anpassar  produktionen  efter 
användningen.  Reglerkraften  i  Sverige  utgörs  av  vattenkraften  och  fyller  på  kraftsystemet 
efter  behov.  Vattenkraft  utgör  därför  både  bas‐  och  reglerkraft.  Sveriges  reglerkraft  är  till 
skillnad från de flesta länder mycket billig. (Energifakta 2016) 

2.3.2 Ekonomiska  styrmedel  av  betydelse  för  primärenergianvändningen  och  energi‐
omvandlingsprocesser i Sverige. 

2.3.2.1 Skatter 
Den mest traditionella formen av styrmedel är skatter. Energi‐ och miljöskatterna var till en 
början tänkt som ett sätt att få in pengar till den gemensamma välfärden. Sedan 70‐talet har 
dock  syftet med  dessa  skatter  även  blivit  att  styra  en marknad  åt  en  viss  riktning  för  att 
kunna uppfylla olika energi‐ och miljömål. (SCB 2000) 
 
År 1991 infördes koldioxidskatten i Sverige som ett sätt att reducera användningen av fossil 
energi vilket den också gjorde. Koldioxidskatten  täcker  fossila bränslen som bensin, diesel, 
kol eller brännolja men  lagen som reglerar koldioxidskatten,  lagen om skatt på energi  (SFS 
1994:1776),  är  mycket  komplex  eftersom  det  finns  ett  stort  antal  undantag  och 
nedsättningar.  Till  exempel  har  tillverkningsindustrin  en  lägre  skattenivå  för  att  hindra  att 
produktionen flyttar till andra länder med lägre skatt/miljökrav. Andra exempel på näringar 
som har lägre skatt är jord‐ och skogsbrukssektorn. 
 
Bränslen  som  det  betalas  koldioxid‐  och  energiskatt  på,  betalas  det  även  svavelskatt  på. 
Utöver dessa bränslen betalas det även svavelskatt på torvbränsle. Om ett bränsle innehåller 
mindre  eller  lika  med  0,05  viktprocent  svavel  behöver  inte  svavelskatt  betalas.  Om 
innehållet  är  över  0,05  viktprocent  måste  skatten  betalas  men  kostnaden  kan  reduceras 
genom att exempelvis rena avgaserna och binda svavlet. 
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2.3.2.2 Elcertifikatsystemet 
Elcertifikat har funnits i Sverige sen 2003 och fungerar som ett ekonomiskt stöd som ges till 
producenter  för  varje  MWh  förnybar  el  under  de  första  15  åren  som  en  anläggning 
producerar.  Producenterna får inte pengar direkt från staten men de får ett elcertifikat som 
de  sedan  kan  sälja  vidare  och  får  på  så  sätt  en  extra  inkomst  utöver  den  vanliga 
elförsäljningen.  Efterfrågan  på  elcertifikaten  skapas  genom  kvotplikter  där  kvotpliktiga 
måste  köpa  en  viss  andel  elcertifikat  i  förhållande  till  den  el  de  säljer  eller  använder 
(Energimyndigheten  2015a).  Kvotplikten  avgör  följaktligen  andelen  förnybar  energi  från 
kvotpliktiga  leverantörer  på  elmarknaden.  Den  1  januari  2012  fick  Sverige  och  Norge  en 
gemensam elcertifikatmarknad. 

Elcertifikaten säljs på en öppen marknad och priset varierar precis som i en vanlig marknad 
beroende  på  utbud  och  efterfrågan.    Efterfrågan  beror  som  sagt  på  kvotplikten  och  den 
varierar från år till år och dessa är fastställda fram till år 2035 (Energimyndigheten 2015a). 
Priset för elcertifikaten betalas av slutanvändarna som en del av elräkningen. 

 
Figur 2 – Fastställd kvotplikt fram till år 2035 

De energikällor som har rätt till elcertifikat är:
   

• Vindkraft 
• Viss vattenkraft 
• Vissa biobränslen 

• Solenergi 
• Geotermisk energi 
• Vågenergi 

• Torv i kraftvärme
 
De elcertifikatsberättigade anläggningarna som har tagits i drift efter att elcertifikatsystemet 
kom igång har rätt till stöd i 15 år men inte längre än till år 2035. 
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2.3.2.3 Handel med utsläppsrätter 
Systemet  för  handel  med  utsläppsrätter  (European  Union  Emissions  Trading  Scheme,  EU 
ETS) infördes som ett sätt att minska utsläppen i EU. Det infördes av EU den 1 januari 2005 
och principen är att det finns ett krympande tak för hur mycket som får släppas ut.  
 
Naturvårdsverket  är  de  som  bestämmer  tilldelningen  av  utsläppsrätter  och  fungerar  som 
tillsynsmyndighet.  De  följer  därmed  upp  företagens  årliga  rapporteringar  om  deras 
växthusgasutsläpp. Idag ingår ca 760 stycken svenska anläggningar i systemet och för att de 
ska  få  släppa  ut  växthusgaser måste  de  ha  utsläppsrätter  och  giltigt  tillstånd  tillsammans 
med  en  övervakningsplan.  En  utsläppsrätt  ger  rätten  att  släppa  ut  1  ton  koldioxid‐
ekvivalenter.  
 
Företag  inom  handelssystemet  tilldelas  eller  köper  utsläppsrätter  för  sina  utsläpp  och 
därmed  skapas  en  marknad.  På  så  sätt  gynnas  utsläppsminskande  åtgärder  i  de  land 
företagen befinner sig i men utsläppsminskade åtgärder som företagen utför i andra länder 
kan också vara kopplade till handelssystemet. All handel med utsläppsrätter registreras i det 
så kallade unionsregistret och det är Energimyndigheten som ansvarar för den svenska delen 
av detta register. 

2.3.2.4 Miljöbalken 
Miljöbalken är en sammanslagning av 16 tidigare miljölagar som tillsammans har skapat en 
mer skärpt miljölagstiftning. Detta påverkar nya produktions‐ och nätanläggningar eftersom 
de först måste godkännas av miljöbalken genom att uppfylla vissa krav för att kunna bedriva 
sin verksamhet och sätter på detta sätt begränsningar för vilka anläggningar som får byggas.

Figur 3 Genomsnittliga spotpriset (per månad) för elcertifikat handlat hos CleanWorld, ICAP 
och SKM (uppdaterat 1 april 2015) Källa Energimyndigheten 2015c 
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3 Primära energikällor  

3.1 Vattenkraft 

3.1.1 Hur fungerar vattenkraftverk? 
Vattenkraft  utnyttjar  lägesenergi  och  vattnets  naturliga  kretslopp.  Vid  nederbörd  samlas 
vatten  i  vattenmagasin  som  antingen  är  utbyggda  dammar  eller  naturligt  existerande. 
Utsläppet  av  vattnet  från  vattenmagasinen  kan  regleras  beroende  av  elanvändningen  och 
för att påbörja elproduktionen öppnas intagsluckan och vatten kan då strömma genom ner 
till  en  turbin  som  är  kopplad  till  en  generator  som  i  sin  tur  alstrar  elektricitet,  se  figur  4. 
Genom  att  vattenkraft  därmed  enkelt  kan  sparas  har  den  en  roll  som  reglerkraft  i  det 
svenska  elsystemet.  Det  gör  också  vattenkraften  unik  i  elsystemet  och  Svensk  Energi 
poängterar att den blir allt viktigare  i takt med en ökad andel väderberoende elproduktion 
som har varierande effekt från vind och sol. (Svensk Energi 2014a) 

 

Figur 4 ‐ Hur fungerar vattenkraft? Källa; Jämtkraft 2015 

Vattenkraft  är  en  förnyelsebar  energikälla  och  ger  under  drift  nästan  inga  utsläpp.  Den 
största miljöpåverkan  sker när  kraftverken,  dammarna eller magasinen byggs ut då miljön 
längs vattendragen ändras och påverkar det existerande ekosystemet. (Svensk Energi 2015a) 

3.1.2 Nackdelar  med  vattenkraftverk  och  kort  historik  om  opinionen  mot 
vattenkraftsutbyggnaden 

Det  finns  flera  fördelar  med  vattenkraft  som  redan  tagits  upp,  exempelvis  att  det  är  en 
förnyelsebar  energikälla  som  även  kan  fungera  som  reglerkraft  till  andra  förnyelsebara 
energikällor.  Det  finns  dock  en  del  negativa  konsekvenser  för  fiskar  och  vattenkraften  är 
därför  inte  alltid  sedd  att  vara  en  ”grön”  energikälla.  Gruppen  Älvräddarna  (2015)  skriver 
exempelvis att  vattenkraften är en av huvudorsakerna  till  att bl.a.  vildlaxen och ålen blivit 
utrotningshotade tillsammans med andra fiskarter som behöver vandra både uppströms och 
nedströms. Vidare skriver de att vattenkraftverken kan leda till torrlagda strömmar och hårt 
reglerade  magasin  som  släpper  igenom  för  lite  vatten  leder  till  skadade  ekosystem  och 
minskning av den biologiska mångfalden. 
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3.1.3 Vattenkraftverk i Sverige 
Vid  ett medelår  producerar  vattenkraften  i  Sverige  idag  ca  65,5  TWh  elektricitet.  (Svensk 
Energi 2015b)   Vattenkraftsproduktionen är beroende av väder och om det är ett  ”torrår” 
eller  ”våtår”.  Produktionen  var  som  lägst med  52  TWh  1996,  när  det  var  torrår,  och  som 
högst 2001, när det var våtår, med 79 TWh elektricitet från vattenkraft. El från vattenkraft‐
verk utgör nästan hälften av Sveriges totala elproduktion men andelen skiftar från år till år. 
År 2013 stod vattenkraften för ca 40,8 % av den totala elproduktionen. (Energimyndigheten 
2015g) Vattenkraftföretagen arbetar idag med att minska den miljöpåverkan vattenkraftverk 
har med avseende på bl.a. fiskars vandring och biologisk mångfald. (Svensk Energi 2015a) 

 

Figur 5 ‐ Sveriges elproduktion totalt och från vattenkraft Källa: Energimyndigheten 

Idag är ca 80 % av alla vattendrag i Sverige utbyggda med vattenkraftverk och det finns runt 
2000 vattenkraftverk varav 200 har en effekt på minst 10 MW, vilket ofta anses som större 
kraftverk  (Svensk  Energi  2014b).  Resterande  1800  kraftverk  anses  därför  som  småskaliga 
kraftverk och det finns nästan lika många sådana kraftverk som inte är i bruk. Dessa mindre 
kraftverk  står  för  ca  10 %  av  den  totala  elproduktionen  från  alla  svenska  vattenkraftverk. 
(Älvräddarna 2015) 

3.2 Vindkraft 

1.1.1 Hur fungerar vindkraftverk? 
Vindkraftverk  omvandlar  vindens  rörelseenergi  som  uppstår  av  temperatur‐  och 
tryckskillnader.  Omvandlingen  av  energi  sker  genom  att  kraft  från  vinden  fångas  upp  av 
vindturbinens  blad  och  överförs  till  en  generator  via  vindkraftverkets  axel  och  växellåda. 
Elen  som  genereras  leds  sedan  ut  till  elnätet  eller  används  på  plats.  (Energimyndigheten 
2015b) 

Ett  vanligt  vindkraftverk  opererar  med  maxeffekt  vid  vindstyrkor  på  12‐14  m/s  men  kan 
producera  el  vid  vindstyrkor mellan 4 och 25 m/s. Vid höga  vindstyrkor  så  släpper bladen 
förbi en del av vinden för att uppnå maxeffekt. Skulle det blåsa mer eller mindre än 4 till 25 
m/s stoppar man verket.  Verkningsgraden som i detta fall är kvoten mellan vindenergin och 
den utvunna elektriska energin för ett vindkraftverk är ca 35 % när vindläget är bra och det 
produceras då årligen ca 3000 000 kWh/MW  installerad effekt  (Svensk Vindenergi 2015a).  
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Det  blåser  mer  under  vinterhalvåret  vilket  är  positivt  då  det  är  tiden  då  den  svenska 
elanvändningen är som störst (Energimyndigheten 2015b). 

1.1.2 För‐ och nackdelar 
Svensk vindenergi tar i sin rapport (2014b) upp flera fördelar med vindkraftverk: 

• Vindkraftverk bromsar klimatförändringar då de ersätter el producerad från kol‐ och 
gaseldade kraftverk i andra länder genom export av el eller minskad import. 

• Vindkraftverk tryggar energiförsörjningen då de är oberoende av bränsle och de har 
i studier visats att utbyggnad av vindkraft sänker elpriset. 

• Vindkraftverk skapar jobb.  

De nackdelar med vindkraftverk som tas upp är att: 
• De syns och förstör landskapsbilden. 
• De låter mycket och det krävs att de är tillräckligt långt bort från bebyggelse för att 

inte störa boende i närheten. 
• De kräver reglerkraft då elproduktionen inte är konstant. 

1.1.3 Vindkraftverk i Sverige 
Vid  slutet  av 2014  så  fanns det 3048 vindkraftverk  i  Sverige och årsproduktionen var 11,5 
TWh.  (Svensk Vindenergi 2015b) Detta kan  jämföras med 2013 då årsproduktionen var 9,8 
TWh, vilket då utgjorde ca 6,6 % av den totala elproduktionen (Energimyndigheten 2015g). 
Under det första halvåret 2015 har 56 nya vindkraftverks byggts och av alla vindkraftverk är 
nu 3030 stycken på land och 74 stycken till havs. (Svensk Vindenergi 2015b) 
 
Enligt  Svensk  Vindenergi  (2014b)  är  landbaserad  vindkraft  idag  det  billigaste  sättet  att 
producera  ny  el  på  i  Sverige  då  varken  storskalig  vattenkraft  eller  kolkraft  är  aktuella  för 
utbyggnad.  Regeringen  har  en  nationell  planeringsram  för  vindkraft  där  en  årlig 
produktionskapacitet på 30 TWh ska nås till år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till 
havs.  (Regeringskansliet  2009)  Trots  att  denna  planeringsram  finns  existerar  idag  ingen 
utbyggnadsplan men  Svensk  Vindenergi  vill  föreslå  att  planeringsramen  omvandlas  till  en 
utbyggnadsplan. Energimyndigheten har sedan 2006 haft i uppdrag att ta fram områden till 
lands och  till havs med särskilt goda  förutsättningar  för vindkraftverk  sett ur ett nationellt 
perspektiv. Dessa områden kommer att  vara av  ”riksintresse1 för  vindbruk”. Det  finns  idag 
313  riksintresseområden  för  vindbruk,  varav 284 är på  land och 29  till  havs  eller  i  insjöar. 
Sammanlagt  täcker  dessa  områden  7  886  km2 exklusive  bebyggelse  och  tar  upp  1,5  %  av 
Sveriges  yta  inklusive  svenskt  vatten  (Energimyndigheten  2015d).  Ett  område  som  anges 
som  riksintresse  för  vindbruk  uppfyller  huvudkriterierna  att  det  ska  finnas  tillräckligt  bra 
vindförutsättningar på platsen, vilket enligt Energimyndigheten är en årsmedelvind på över 
7,2  m/s  100  m  över  marken.  Kriteriet  för  avstånd  till  ”spridd  bebyggelse”  har  ökat  från      
400 m år 2008 till 800 m 2013 men detta gäller inte för de riksintressen som gjordes 2008, 
d.v.s.  de  kvarstår  trots  att  de  har  ett  avstånd  på  400  m  till  närmaste  bebyggelse 
(Energimyndigheten 2013). 
 

                                                             
1 Områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken: ”Anspråk på mark- och 
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Ytorna som är markerade att vara av riksintresse för vindbruk på figur 6 anger inte en area 
som vid utbyggnad skulle bli fullständigt exploaterad.  Vindkraftverkets totala cirkelyta med 
alla vägar och annat som behövs, är ett område med ca 4‐6 rotordiametrar vilket motsvarar 
en  total  area  på  160  000  till  200  000  m2  för  hela  vindkratsverksområdet.  Av  denna  yta 
exploateras  endast  4000  m2  till  själva  verket,  vägarna  och  uppställningsplatser,  vilket 
motsvarar 2 % av cirkelytan. I en vindkraftspark är den bearbetade ytan ännu lägre då flera 
verk delar på bl.a. vägarna. Vindkraftverkens utnyttjade yta inklusive vägar är då mellan 0,37 
och 0,46 % av det totala området. (Energimyndigheten 2013)  

 

Figur 6 ‐ Kartsikt över riksintressen för vindbruk. Energimyndigheten (2015b 
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3.3 Biomassa 

3.3.1 Klimatnytta 
När biomassa förbränns släpps koldioxid ut i atmosfären men binds åter igen om det skapas 
ny  biomassa  genom  fotosyntes.  Förbränning  av  biomassa  kan  på  så  sätt  medföra  att 
nettoutsläppet  av  koldioxid  blir  noll  över  en  avverkningscykel  men  förbränningen  höjer 
däremot  koldioxidhalten  momentant  vid  förbränning.  Beräkningar  av  klimatnyttan  av 
biomassa  beror  alltså  på  vilket  tidsperspektiv  man  ser  på,  vilken  energigröda  som  man 
tänker plantera och huruvida man beräknar  in att biomassa även  i naturen  så  småningom 
skulle brytas ner och släppa ut koldioxid. Förutom tidsperspektivet så är det även vad som 
växte  på  avverkningsplatsen  innan  avgörande  för  klimatnyttan.  Avverkas  biomassa  utan 
motsvarande återväxt eller om exempelvis grödan byts ut mot en annan så att inte samma 
mängd  kol  som  innan  binds,  erhålls  även  över  tid  ett  nettoutsläpp  av  koldioxid  till 
atmosfären  (Naturskyddföreningen  2014).  Det  omvända  kan  också  gälla,  det  vill  säga  att 
man får ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären om återväxten är större än utsläppet.  

3.3.2 I Sverige 
Biobränslen  utgjorde  under  2013  ca  23  %  av  den  totala  energitillförseln  i  Sverige. 
(Energimyndigheten 2015g) 

 

Figur 7 ‐ Den svenska energitillförseln från biobränslen i TWh (Energimyndigheten 2015g). 

3.3.3 Användning 
Användningen av biobränslen har ökat de senaste åren (se figur 7) och den största delen av 
ökningen har  skett  inom  fjärrvärmesektorn  (se  figur 8) där 37 TWh/år användes 2013. Ser 
man  på  transportsektorn  utgjorde  biobränslen  8,4  TWh/år  av  den  totala  energi‐
användningen år 2013, vilket motsvarar 9,8 %.(Energimyndigheten 2015g) Transportsektorn 
kommer enligt Trafikverket att behöva minska sitt  totala behov av bränsle och även  införa 
alternativa  bränslen  för  att  ersätta  de  fossila  som  används  idag  om  Sverige  ska  kunna 
uppfylla  sina  klimatmål  (Naturskyddsföreningen  2014).  Denna  sektor  är  emellertid  den 
svåraste att göra prognoser på och hållbarhetsanpassa enligt Naturskyddsföreningen och för 
att  ersätta  de  fossila  bränslena  finns  i  princip  två  möjliga  alternativ:  elektrifiering  eller 
införandet av  förnyelsebara bränslen  (ibid.). Det  förstnämnda kan tänkas vara bra  för bilar 
eller  fordon  i  kollektivtrafiken men  för  flygplan,  godstransporter  och  sjöfart,  som behöver 
lagra stora mängder energi i varje påfyllning, behövs nya bränslen. 
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Figur 8 ‐ Slutanvändning av biobränslen (Energimyndigheten 2015g). Årsproduktion för år 2013 
avrundat till heltal: Totalt: 129 TWh. Industri:55 TWh. Fjärrvärme:37 TWh. Bostäder och service 
m.m. 15 TWh. Elproduktion: 14 TWh. Transporter: 8 TWh.  

Den  inhemska  delen  av  biobränslen  kan  delas  in  i  fem  kategorier  som  redovisas  i  nedan‐
stående tabell. 

Tabell 3 Fem kategorier som den inhemska delen av biobränslen delas upp i. 
(Naturskyddsföreningen 2014) 

Kategori  Innehåll 

1  Trädbränsle: 
Oförädlade, t.ex. ved, bark, grenar och toppar (grot) 
Förädlat, t.ex. träpellets och briketter samt bark, flis m.m. inom industrin 

2  Kemiska restprodukter vid massatillverkning, exempelvis massaindustrins 
returlutar 

3‐5  Tre mindre kategorier: 
Biodrivmedel 
Biologiskt avfall 
Deponi‐ och rötgas 

 
3.4 Solkraft 
 

3.4.1 Solkraft 
Solstrålning  kan  både  användas  för  att  producera  värme  och  elektricitet.  Solfångare,  för 
värme,  och  solcellsmoduler,  för  elektricitet,  kan  ha  en  låg  miljöpåverkan  då  deras 
energiåterbetalningstid  är  en  bråkdel  av  deras  totala  tekniska  livslängd  (Svensk  Solenergi 
2014). 
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3.4.1.1 Solvärme 
I Sverige fanns 15 000 solvärmesystem installerade år 2012 och det installeras ca 2000 nya 
system varje år enligt Svensk solenergi (Svensk Solenergi 2015). Solfångare är bäst att ha på 
ställen där värmeanvändningenen stämmer överens med tillgänglig solenergi, exempelvis på 
byggnader  som  använder  varmvatten  under  sommaren.  De  finns  främst  på  småhus  men 
även på andra platser som idrottsplatser, campingplatser m.m. 

3.4.1.2 Solel 
Solel kan produceras på olika  sätt. Elektriciteten kan antingen produceras av  solceller  som 
fångar upp solstrålarna och producerar en  likström eller också genom att man  låter värme 
från solstrålarna driva en ångturbin eller en stirlingmotor som i sin tur driver en generator. 

Solceller  har  länge  varit  populärt  att  ha  på  ställen  där  kontaktdriven  el  är  ett  opraktiskt 
alternativ, exempelvis  i husvagnar. Om solcellerna används på byggnader  som har kontakt 
med elnätet finns möjligheten att mata in överskottsproduktion.  

3.4.2 Solenergi i Sverige 
I Sverige har solceller använts sedan 70‐talet  (Energimyndigheten 2015e) och solinstrålnin‐
gen är varje år cirka 1 MWh per kvadratmeter. Tillväxten av den totalt installerade effekten 
var länge låg, mellan 1995 och 2004 var den mellan 0,2 och 0,3 MW installerad effekt per år 
(Vinnova 2009). ”Från år 2010 till 2014 har det däremot nästan skett en årlig fördubbling av 
den  installerade nätanslutna solcellseffekten per år och  installationen av fristående privata 
system har också ökat men inte i samma takt, se figur 9. Vid slutet av år 2014 fanns det 69,9 
MW  nätansluten  solcellskapacitet  och  tillsammans  med  de  fristående  systemen  fanns  en 
kapacitet  på  79,4  MW  som  uppskattas  producera  75  GWh  elektricitet  per  år.  Detta 
motsvarade ca 0,06 % promille av Sveriges totala elkonsumtion år 2014.  
 

 

Figur 9 – Kumulativ och årlig installerad solcellseffekt i Sverige. Källa: Energimyndigheten (2014c) 

Produktionen av solkraft i Sverige är som störst under sommaren då användningen av el är 
som  lägst.  I  andra  delar  i  världen  är  produktionen  av  solkraft  bättre  synkroniserat  med 
användningen  då  det  exempelvis  i  varmare  länder  går  åt  mycket  energi  för 
luftkonditionering  medan  elen  i  Sverige  behövs  mest  under  vintern  då  en  stor  andel 
elektricitet används för uppvärmning av bostäder. 



  21 

3.5 Kol 
Kol  stod  2013  globalt  för  28,9 %  av  den  totala  energitillförseln  och  var  den  andra  största 
primärenergikällan efter olja som stod för 31,3 % av den total globala energitillförseln (IEA 
2015b). Till kolets fördelar hör att det är ett relativt billigt energislag och att det är relativt 
lätt  att  använda men  de  huvudsakliga  nackdelarna  är  att  det  är  ett  fossilt  energislag  som 
bidrar till den globala uppvärmningen, att det är ett ändligt energislag och att det ger stora 
lokala  miljöproblem  om  det  eldas  utan  rökgasrening.  (Energimyndigheten  2014b)  Det  kol 
som existerar och utvinns idag har bildats för ca 300 miljoner år sedan genom omvandling av 
vegetationsrester i våtmarker under höga tryck och temperaturer. 
 
Kol kan klassificeras på flera olika sätt. Klassificeringen kan baseras på fysiska aspekter eller 
på vad kolet används till. Det finns fyra olika huvudgrupper av kol i världen om man ser till 
de  fysiska aspekterna, antracit, bituminöst kol,  sub‐bituminöst kol, och  lignit. Dessa delas  i 
sin  tur  in  i  kategorierna  stenkol  (antracit,  bituminöst  och  en  del  sub‐bituminöst  kol)  och 
brunkol (lignit och resterande sub‐bituminöst kol) (IEA 2015a). I Sverige används nästan bara 
stenkol  som  innehåller  84‐92%  atomärt  kol.  Resten  är  i  huvudsak  syre,  väte  och  svavel 
(Energimyndigheten 2014b). Om man ser till användningen kan de olika kolsorterna delas in 
i  energikol  och metallurgiskt  kol.    Antracit  och en del  av  kolgruppen bituminöst  kol  tillhör 
kategorin metallurgiska  kol  och  den  resterande  delen  av  kolgruppen  bituminöst  kol,  sub‐
bituminöst kol och lignit tillhör gruppen energikol. 

3.5.1.1 Energikol 
Energikol är kol som används för att producera energi. Den kemiska sammansättningen kan 
variera  och  en  viktig  parameter  är  värmevärdet  som  talar  om  mängden  energi  som  kan 
utvinnas som värme när en viss mängd kol förbränns. (Svenska kolinstitutet 2015)   

3.5.1.2 Metallurgiskt kol (kokskol)  
Metallurgiskt  kol eller  kokskol  är  kol  som har höga halter av ämnen  som  försvinner under 
värmebehandling och som kan användas  för att producera koks. Koks  framställs  i koksverk 
genom pyrolys av kol för att bli mekaniskt stabilare än stenkol. Koks är en viktigt råvara för 
järnindustrins masugnar  och  i  koksverken  bildas  som biprodukt  en  gas  som  kan  användas 
som energikälla i andra delar av processen. (Svenska kolinstitutet 2015) 
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3.5.2 Användning av kol 

 

Figur 10‐ Användning av kol i Sverige per sektor fr.o.m. 1983 i TWh. Data hämtad från 
Energimyndigheten (2015g). 

3.5.3 Kol i Sverige 
Kol har  i  Sverige  tidigare  varit  en mer betydande del  av energitillförseln  (se  figur 10) men 
2013  stod  kol  och  koks  för  ca  3,9  %  av  den  totala  energitillförseln  till  landet 
(Energimyndigheten 2015g). Det sker idag ingen brytning av kol i Sverige men det används i 
industrin – främst i järn‐ och stålindustrin – till vilken kol importeras. 

3.6 Råolja 
Råoljan pumpas upp ur så kallade oljekällor och raffineras till olika produkter så som bensin, 
diesel och eldningsolja. (Energimyndigheten 2015h) 

3.6.1 Historia 
Mellan 1973‐1974 höjdes priserna på ett fat olja från ca tre dollar till elva dollar under den 
så kallade första oljekrisen. Det hade på den tiden påbörjats en lågkonjunktur i Sverige som 
till följd av detta nu blev värre och den svenska industrins konkurrenskraft minskade snabbt. 
Bensin‐ och brännoljepriset steg och det sistanämnda påverkade också energisektorn, vilket 
i  sin  tur  resulterade  i  höjda  elpriser.  Den  första  oljekrisen  ledde  till  att  man  i  Sverige 
genomförde  energisparkampanjer  och  från  statens  håll  försökte  påverka 
konsumtionsmönstren  för  att minska  det  nationella  beroende  av  fossila  bränslen  (Larsson 
2015). Det bidrog starkt till det som var början på ett klart minskat oljeberoende i Sverige, se 
figur 11.  
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Figur 11 ‐ Andel energitillförsel till Sverige från råolja. Data hämtad från Energimyndigheten 
(2015g). 

3.6.2 I Sverige 
Råoljan står  idag för ca 23 % av Sveriges totala energitillförsel  (Energimyndigheten 2015g). 
och av den råolja som tillförs Sverige idag så importerades år 2013 48 % från Ryssland, den 
andra hälften importeras främst från Norge (24 %), Nigeria (13 %) och Danmark (9 %) (SPBI 
2015a).  Stora  importörer  och  förbrukare  av  råolja  i  Sverige måste  hålla  säkerhetslager  av 
råolja och oljeprodukter för att säkra oljeförsörjningen om det skulle uppstå en krissituation.  

I  Sverige  finns det  idag  fem stycken  raffinaderier och  tre av dessa är oljeraffinaderier  som 
tillverkar  bensin,  diesel  och  eldningsolja  medan  de  två  andra  tillverkar  specialoljor. 
Tillsammans klarar raffinaderierna av att raffinera 30 miljoner ton råolja per år. (SPBI 2015b) 
Denna kapacitet tycks emellertid aldrig utnyttjas då det de senaste åren knappt importerats 
över 20 miljoner ton råolja per år. (Globalis 2015) 

3.6.3 Användning 
Av de petroleumprodukter som användes år 2013 så stod transportsektorn  för  lite mer än 
76  %  av  den  totala  användningen.  Ca  10,5  %  användes  av  industrin.  (Energimyndigheten 
2015g) 

3.7 Kärnkraftverk 
Den tillförda kärnbränsleenergin stod år 2012 för 31,4 % av Sveriges totala primära energi‐
tillförsel (se figur 12) och elen som producerades i kärnkraften stod för 42,6 % av den totala 
elproduktionen vilket motsvarade 14 % av den totala energianvändning (Energimyndigheten 
2015g). 
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Figur 12 ‐ Andel kärnbränsleenergi av den totala primära energitillförseln. Data från 
Energimyndigheten (Energimyndigheten 2015g). 

Några utvalda årtal från Strålsäkerhetsmyndigheten (2016): 

• 1972: Sveriges första kommersiella kärnkraftverk ”Oskarshamn 1” tas i drift.  
• 1979:  Riksdagen  fattar  beslut  om  att  det  ska  ske  en  folkomröstning  i 

kärnkraftsfrågan och en ny  tillfällig  lag  införs  som  förbjuder att nya  reaktorer  tas  i 
drift innan omröstningen. 

• 1980: Folkomröstning (23 mars) om kärnkraftverk där det gick att rösta på tre olika 
linjer  som alla  innebar avveckling av kärnkraftverken men efter olika  tidsscheman. 
Resultaten blev att man kom  fram  till  att  kärnkraften  skulle  vara avvecklade  till  år 
2010 Riksdagsbeslutet togs 10 juni samma år. (Riksdagen 1980] 

• 1987: Ett förbud träder i kraft som förbjuder att nya reaktorer uppförs. 
• 1998: träder en lag om kärnkraftens avveckling i kraft. I lagen föreskrivs att ett exakt 

årtal när den sista kärnkraftsreaktorn ska stängas inte ska sättas.  
• 2010: beslutar riksdagen att nya kärnkraftreaktorer  får byggas så  länge de ersätter 

befintliga och byggs på en plats där det redan finns reaktorer. 

3.7.1  Aktuellt om kärnkraftverk 
Vid det  senaste  regeringsbytet  år  2014  så  tog Vattenfall  beslutet  att  stoppa de påbörjade 
planerna på att bygga ny kärnkraftverk då det i det rödgrönas budget stod: 

”Regeringen avser ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall och av styrningen 
av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel 
förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts”. 
(Regeringen 2014) 
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4 Potential 
I  det  här  kapitlet  kommer  den  framtida  potentialen  av  varje  primär  energikälla  att 
undersökas utifrån artiklar rapporter och prognoser skrivna av myndigheter och företag med 
stark koppling till branschen. Varje del som behandlar en primär energikälla kommer sedan 
att följas av en sammanfattning och en diskussion. 

4.1 Vattenkraft 

4.1.1 Lagar 
Sveriges riksdag har beslutat att vattenkraftverk endast får byggas ut i begränsad omfattning. 
Enligt miljöbalken  4  kap  6§  får  det  exempelvis  inte  byggas  ut  vattenkraftverk  eller  någon 
form  av  vattenreglering  för  kraftändamål  i  de  så  kallade  nationalälvarna  Torneälven, 
Kalixälven,  Piteälven  och  Vindelälven.  Detta  inkluderar  även  nationalälvarnas  tillhörande 
vattenområden, källflöden och biflöden. Utöver dessa skyddade vattendrag så är även flera 
andra vattenområden och älvsträckor specificerade för skydd av miljöbalken.  I figur 13 ses 
de vattenkraftverk som idag har en effekt över 20 MW.  

 

 

Figur 13 ‐ Vattenkraftverk med en installerad effekt över 20 MW (Svensk Energi 2014b). 
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4.1.2 Potential genom klimatförändringar 
Det finns indikationer på att de kommande klimatförändringarna kommer leda till ökningar 
av vattenflödet i älvarna i norra Sverige, se figur 14 (Vattenfall 2015). Detta är för att temp‐
eraturen vid Sveriges breddgrader kommer att öka mer än den globala temperaturen, vilket 
innebär  att  även  om 2  °C‐målet  uppnås  så  kommer  vattnets  kretslopp  i Norden  genomgå 
stora  förändringar  (ibid.).  Dessa  förändringar  innebär  att  produktionen  av  vattenkraft  i  de 
redan  existerande  verken  troligtvis  kommer  att  öka,  vilket  skulle  kunna  ses  som  något 
positivt, men det skulle även kunna leda till negativa konsekvenser när exempelvis föråldrad 
information används för att beräkna risken för dammbrott.  

 

Figur 14 – Uppskattad förändring av vattenflöden om inte de globala utsläppen minskar.  Kartorna 
baseras på medelvärden av så kallade ensembler som består av nio klimatscenarier som exempelvis 
skiljer sig åt med avseende på klimatmodell eller utsläppsscenario. Scenario RCP 4.5 består av en 
ensemble av nio scenarier med olika antaganden av begränsade utsläpp av växthusgaser och   RCP 
8.5  står  för  en  ensemble  av  nio  scenarier  med  antaganden  om  fortsatt  kraftiga  utsläpp  av 
växthusgaser  där  två  graders  global  uppvärmning  beräknas  inträffa  någon  gång mellan  år  2025‐
2055.  Det  som  visas  är  förändringar  av  100  årsflödens  storlek.  100‐årsflöden  är  flöden  som 
statistiskt sett inträffar 1 gång per 100 år. Källa: SMHI (2014) 
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Ser man på figur 14 kan man observera att en fortsatt global uppvärmning i scenarier med 
fortsatt  kraftiga  utsläpp  (RCP  8.5)  troligtvis  skulle  leda  till  kraftiga  förändringar  i 
nederbörden.    Detta  skulle  även  vara  fallet  i  scenarier  där  arbete  görs  för  att  begränsa 
utsläppen (RCP 4.5). Enligt beräkningar från SMHI nås 2 graders global uppvärmning någon 
gång  runt  år  2025‐2050  för  RCP  8.5.  I  RCP  4.5  scenariot  kan man  observera  att man  kan 
räkna med en ändring från 5 till 20 % av de beräknade 100‐årsflödena2 i de nordliga delarna 
av Sverige där majoriteten av vattenkraftverken ligger. 

Ser man på figuren till vänster i RCP 8.5 scenariot kan man konstatera att den större delen 
av Sverige skulle ha en förändring av 100‐årsflödena på ca 5‐15 % och andra delar av Sverige 
skulle ha en negativ eller mindre förändring mellan ‐5 och 5 % vid fortsatta kraftiga utsläpp 
av växthusgaser. Om man antar en medelförändring av 100‐års  flödena på endast 5 % och 
antar  att  produktionen  av  vattenkraft  ökar  med  samma  procent  skulle  det  innebära  en 
ökning från 65,5 TWh till 68,8 TWh per medelår vilket är en ökning på ca 3,3 TWh.  

Detta antaganden är väldigt grovt då vattenkraftsproduktionen egentligen  främst påverkas 
av  medelflöden.  En  ökning  av  100‐årsflödena  indikerar  dock  att  det  kommer  finnas  en 
förändring  av  vattenflöden  i  stort  vilket  skulle  inkludera  medelflödena.  Det  finns  en  stor 
felkälla  här men  av  den  anledningen  har  också  den  lägsta  avläsbara  procentuella  föränd‐
ringen av 100‐årsflödena valts ut. 

I en studie (Sintef 2011) som gjorts av en forskningsgrupp i Norge 2011 har två olika framtida 
scenarier  simulerats  med  två  olika  simuleringsmetoder  där  medeldagstemperaturen  har 
höjts för att förutspå effekterna av klimatändringar på bland annat vattenkraftproduktionen 
i  Norden.  I  simuleringarna  har  man  använts  sig  av  ett  referensscenario  som  baseras  på 
observationer mellan 1961‐1990. Resultaten visar bland annat ett ökat vattenflöde och då 
främst  på  vintern,  att  ökningen  är  större  för  scenarie  1  trots  att  temperaturen  ökat  som 
mest  i  scenarie  2  kan bero på  att man  använt  två olika  simuleringsmetoder.  Resultatet  är 
dock  i  båda  fallen  en  ökning  av  den  nordiska  vattenkraftsproduktionen.  Förändringen  av 
vattenkraftsproduktionen för Sverige som redovisas av denna studie redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 Data från rapport av SINTEF (2011) 

  Referens  Scenarie 1  Scenarie 2 
Medeldagstemperatur  
Stockholm 
(C°)  

6,7  7,8   8,3 

Flöde  
(TWh/år) 

70,9  79,2   78  

Vattenkraftsproduktion 
(TWh/år) 

66,9  73,1   72,7  

 

4.1.3 Potentialen för vattenkraft i Sverige  
År  1979  presenterade  industridepartementet  en  rapport  om  den  möjliga  fortsatta 
vattenkraftutbyggnaden  (Industridepartementet  1979).  I  den  hade  den  teoretiska  totala 
vattenkrafttillgången  i Sverige beräknats motsvara 200 TWh/år. Av den mängden hade det 
vid en genomförd inventering år 1974 beräknats att 95 TWh/år var ”utbyggnadsvärt” ur en 
ekonomisk synvinkel och fram till år 1979 hade 61 TWh/ år byggts ut. Allt redovisat för ett år 

                                                             
2 100‐årsflöden är flöden som statistiskt sett inträffar 1 gång per 100 år. 
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med medelnederbörd. Det som bedömdes vara ekonomiskt utbyggnadsvärt antogs bero på 
kostnaden  för  alternativa  kraftslag  och  kraftsystemets  sammansättning.  I  utredningen 
konstaterades att en ny bedömning av hur mycket som var utbyggnadsvärt ur en ekonomisk 
synvinkel  kunde  bli  aktuell  för  de  nya  förutsättningarna  för  år  1979  jämfört med  de  från 
1974  och  att  det  sannolikt  då  skulle  visa  på  en  ökad  potential  för  den  ekonomiskt 
utbyggnadsvärda vattenkraften. Av de 34 TWh/år som 1979 uppskattades som ekonomiskt 
lönsamt  att  bygga ut  för  att  nå upp  till  95  TWh,  skulle  enligt  dåvarande  kraftindustri  16,8 
TWh/år  falla på Vindel‐,  Pite‐,  Kalix‐ och Torneälven  (fyra älvar  som  idag är  skyddade  från 
sådan  utbyggnad).  Denna  siffra  var  dock  teoretisk  och  utbyggnaden  var  endast möjlig  om 
dåvarande  restriktioner  togs  bort.  En  översikt  av  de  totala  statliga  tillgångarna  redovisas  i 
tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4 Statliga tillgångar av vattenkraft fr.o.m. 1980 i svenska älvar enligt Industridepartementets 
rapport  (1979).    Det  som  visas  är  den  totala  summan  av  den  vattenkraft  som  var  listad    med 
statusen: ”med tillstånd”, ”under prövning” och ”tills vidare undantagna”.  

  Totalt (TWh/ år) ”tillgänglig vattenkraft fr.o.m. 1980”. 

Torne älv  4,02 

Kalix älv  4,44 

Lule älv  3,011 

Pite älv  3,96 

Vindelälven  3,46 

Resterande  3,519 

Totalt  22,41 

Totalt från dagens 
nationalälvar (2015) 

16,891  

 
Enligt  en  informationsblankett  utgiven  av  Kungliga  Vetenskapsakademiens  energiutskott 
(2009) hade kraftbolagen bedömt att potentialen för utbyggd   vattenkraft är cirka 10 TWh 
per år och den totala årliga potentialen som skulle kunna uppnås är enligt akademin minst 
100 TWh. De antaganden som ligger bakom detta bedömande finns ej redovisade. 
 
I en annan rapport skriven av bl.a. Energimyndigheten  (2014a) så bedöms en potential  för 
ökning  av  vattenkraftverken  utifrån  de  existerande  stora  vattenkraftsanläggningarna  men 
att en potentiell ökning av vattenkraften också kan erhållas genom  effektivisering i mindre 
anläggningar.  

Enligt en rapport (Sternberg 2013) som gjorts av länsstyrelsen för Dalarnas län år 2013 så är 
maxpotentialen av vattenkraft med nuvarande  lagstiftning ca 70 TWh vilket antas gälla  för 
ett medelår då energitillförseln från vattenkraftverk har varit större vissa år, exempelvis 79 
TWh år 2012. Där bedöms den huvudsakliga potentialen för att öka energiutvinningen från 
vattenkraft  vara  genom  effektivisering  av  befintliga  verk  och  Energimyndigheten  (2014a) 
skrev att detta även kunde ske genom utbyggnad av småskalig vattenkraft.  För att bygga ut 
småskalig  vattenkraftverk  krävs  dock  tillstånd  som  prövas  av  mark‐  och  miljödomstolen.  
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Befintliga  vattenkraftverk beräknas enligt  rapporten ha en effektiviseringspotential på 5 % 
totalt  men  eftersom  en  del  av  den  typ  av  effektiviseringar  som  diskuterats  redan  har 
genomförts  så  rekommenderar  rapporten  att  man  antar  att  den  kvarvarande 
effektiviseringspotentialen  är  ca  3  %.  (ibid.).  Räknar  man  på  detta  sätt  så  skulle  en 
effektivisering innebära att man går från 65,5 TWh på ett medelår till 67,5 TWh. 

Det  brukar  talas  om  att  vattenkraften  är  viktig  som  reglerkraft  för  en  framtida 
vindkraftutbyggnad  och  enligt  en  studie  från  KTH  så  räcker  den  existerande  vattenkraften 
för att reglera en vindkraftsutbyggnad till 30 TWh per år (Söder 2013). Denna studie används 
bl.a.  som  referens  av  Svensk  Vindenergi.  Mer  om  detta  kommenteras  i  sektionen  om 
vindkraftpotential. 

4.1.4 Sammanfattning och diskussion 
I  den  här  delen  sammanfattas  de  potentiellt möjliga  förändringarna  av  kraftproduktionen 
som redan tagits upp tidigare i rapporten i Tabell 5 med en efterföljande diskussion.  Innan 
dess listas de siffror som rör nuvarande eller framtida ”totala” kraftpotentialer. 

4.1.4.1 Maximal praktisk utbyggnad   
• Nuvarande produktion under ett medelår: 65,5 TWh/år 
• Teoretiskt möjlig beräknad produktionskapacitet i Sverige (från 1979): 200 TWh /år 

 

Tabell 5 Sammanfattning av möjlig framtida förändring av produktion av vattenkraft i TWh/år 

  Möjlig förändring 
(TWh/år) 

Kommentar 

Effektivisering  +2  ‐ 
Klimatkarta 
 

+3,3  Antagande att vattenflöde ökar med 
samma andel som temperaturen 

Medeldagstemperatur 
+1,1 °C 

+6,2  ‐ 

Medeldagstemperatur 
+1,6 °C 

+5,8  ‐ 

Fiskvägar eller andra 
miljöåtgärder 

?  Negativ förändring? 

 
4.1.4.2 Diskussion av tänkbar förändring 
Att  alla  aktiva  vattenkraftverk  i  Sverige  skulle  effektiviseras  är  inte  troligt  eftersom  detta 
inkluderar de mindre vattenkraftverken också men det är sannolikt att alla de större verken 
kommer att vara moderniserade och mer effektiva i framtiden.  
 
Man  kan  tänka  sig  att  en  ökning  av  nederbörden  skulle  innebära  att  vattenkraften  skulle 
producera  mer  el  men  detta  beror  givetvis  på  om  man  lyckas  anpassa  de  nuvarande 
kraftverken och deras magasin till de nya förhållandena. Det är antagligen en kombination 
av effektiviseringen av de nuvarande vattenkraftverken med nuvarande förhållanden och en 
eventuell förändring av nederbörden som kommer att leda till en möjlig ökad elproduktion 
från vattenkraften. Vid ett antagande att den globala medeltemperaturen kommer att öka 
med mer än 2 °C, skulle en ökning på cirka 6 TWh/år inte vara orealistisk. 
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4.2 Vindkraft 

4.2.1 Lagar  
Som tidigare nämnts har områden som anses vara extra bra för uppsättning av vindkraftverk 
betecknats som att vara av ”riksintresse för vindbruk”. På samma sätt finns det även andra 
riksintressen som kan omfatta  samma områden, det kan exempelvis gälla  riksintressen  för 
att bevara naturområden eller  för militär användning. Det existerar även områden som på 
förhand är undantagna att användas för konstruktion av vindkraftverk trots att de har goda 
förutsättningar för vindbruk. Detta beror på att det i sådana fall finns flera sammanfallande 
riksintressen  och  att  ett  annat  riksintresse  prioriteras.  Ett  riksintresse  som  prioriteras 
framför  vindbruk är  exempelvis om  försvaret har  intresse  för området. Bland de områden 
som  på  förhand  är  skyddade  av  miljöbalken  är  exempelvis  områden  som  identifierats 
som  ”riksintresse  för  obruten  kust”.  Här  anses  att  en  vindkraftsetablering  skulle  ändra 
områdets ”karaktär” och på så sätt förstöra dess skönhet.  

4.2.2 Framtida vindkraftområden 
Energimyndigheten har gjort en värdebeskrivning av de områden som är av riksintresse för 
vindbruk  vilket  innebär  att  de  gjort  en  teoretisk  beräkning  av  den  installerade  effekten, 
årsproduktionen och antal  verk  som varje område  skulle  kunna ha. En  sammanfattning av 
deras  data  redovisas  i  tabell  6  och  antagandena  de  använt  för  beräkningarna  redovisas  i 
tabell 7. 

Tabell 6 Sammanfattning av uppskattade värdebeskrivningar för områden som bedömts som 
riksintressen för vindbruk på land och till havs. Inom parenteserna är siffrorna för nuvarande 
situation som även redovisas i tabell 10. Data från Energimyndigheten och de för nuvarande 
situation från Svensk Vindenergis projektstatus (Energimyndigheten 2013). 

Typ av verk  Antal verk  Årspr_min 
(TWh) 

Årspr_max 
(TWh) 

Land  10596 (3030)  59,339 (15,10)  104,466 (17,8) 
Havs  4086 (74)  50,032  (0,57)  67,419 (0,65) 
Totalt  14682 (3104)  109,371 (15,67)  171,885 (18,45) 
 

Tabell 7 Antaganden för beräkningarna för värdebeskrivningarna redovisade i tabell 6. 

Typ av verk  Kraftverk / km2  Effekt/verk (MW)  Fullastimmar (h) 
Land  2,3   2‐3  2800‐3300 
Havs  1  4‐5  3000‐3400 
 
Av  de  284  identifierade  riksintresseområdena  för  vindbruk  på  land  är  79  stycken  tidigare 
riksintresseområden  som  kvarstår  från  värderingen  2008  då  kriteriet  var  minst  400 m  till 
närmaste  bebyggelse.  Idag  är  kriteriet  på  800  m  och  dessa  riksintresseområden  skulle 
antagligen  inte  godkännas  idag.  Av  de  205  områden  som  då  blir  kvar  har  70  stycken 
områden  ingen  specificerad  information.  Resterande  135  områden  ligger  nära/mitt  i 
planerade  naturreservat  eller  sammanfaller med  andra  riksintressen  och  en  utbyggnad  på 
dessa  områden  verkar  därför  inte  trolig.  De  mest  troliga  områdena  för  framtida 
vindkraftverk  antas  vara  de  70  områden  som  saknar  specifik  information  och  enligt  den 
publicerade  listan  inte  sammanfaller  med  något  annat  intresse.  För  havsbaserad 
vindkraftverk är det sju områden som inte sammanfaller med andra intressen av de 29 som 
listas. Se tabell 8. 
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Tabell 8 Sammanfattning av värdebeskrivning för de områden av riksintresse för vindbruk som ej 
sammanfaller med andra intressen. 

Typ av verk  Antal verk  Årspr_min 
(TWh) 

Årspr_max 
(TWh) 

Land  2444  13,691  24,193 
Havs  283  3,396  4,670 
Totalt  2727  17,087  28,863 
 
4.2.3 Framtida vindkraftverk 
Varje kvartal gör Svensk Vindenergi  (2015b) en  insamling av data  från vindkraftprojektörer 
och turbinleverantörer och presenterar vindkraftsstatistik om aktuella status för existerande 
och planerad vindkraftverk tillsammans med en prognos . I tabell 9 nedan presenteras deras 
sammanställda  data  från  juni  2015  tillsammans  med  beräkningar  på  den  teoretiska 
maximala  och  minimala  årsproduktionen.  Dessa  beräkningar  gjordes  med  Svensk 
Vindenergis  angivna  effekter  i  kombination  med  antaganden  om  de  fullasttimmar  som 
används av Energimyndigheten (Tabell 7). En kortare sammanfattning av tabell 9 är  listad  i 
tabell 10. 
 

Tabell  9  Summerad  projektstatus  från  Svensk  Vindenergi  tillsammans med  beräkningar  om  årlig 
produktion  där  antaganden  från  tabell  8  använts  2015‐06‐30.  De  totala  värdena  för 
årsproduktionen  av  de  vindkraftverk  i  drift  överstiger  det  som  faktiskt  produceras.  Detta 
diskuteras i sammanfattningen (avsnitt 4.2.6) Källa: Svensk Vindenergi  

  På land  Till havs  Totalt 
I drift  Antal kraftverk  3030  74  3104 

Effekt (MW)  5393  190  5582 
Årspr_min* (TWh)  15,10  0,57  15,67 
Årsp_max*(TWh)  17,80  0,65  18,45 

Under byggnation  Antal kraftverk  264  0  264 
Effekt (MW)  781  ‐  781 
Årspr_min* (TWh)  2,10  ‐  2,10 
Årsp_max* (TWh)  2,58  ‐  2,58 

Med alla tillstånd 
(byggnation ej igång) 

Antal kraftverk  2243  458  2701 
Effekt (MW)  6480  2029  8508 
Årspr_min* (TWh)  18,1  6,09  24,19 
Årsp_max* (TWh)  21,38  6,90  27,47 

Under prövning  Antal kraftverk  3942  775  4717 
Effekt (MW)  11988  3475  15463 
Årspr_min* (TWh)  33,57  10,43  44 
Årsp_max* (TWh)  39,56  11,82  51,38 

 
*Beräkningar gjorda med antaganden om fullasttimmar från tabell 7 i kombination med de angivna effekterna. Detta är inte en 
del av Svensk Vindenergis egentliga projektstatus utan en egen sammanställning. 
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Tabell 10 En summering av tabell 9 

    På land  Till havs  Tot 
Totalt 

 
Antal kraftverk  9479  1307  10786 
Effekt (MW)  24642  5694  30334 
Årspr_min* (TWh)  68,87  17,09  85,96 
Årsp_max*(TWh)  81,32  19,37  100,69 

 

4.2.4 Bedömningar och prognoser 
 
Svensk Vindenergi har  i sin kvartalsprognos kommit  fram till grafen  i  figur 15, som baseras 
på  ett  s.k.  basscenario  och  representerar  en  tänkbar  utveckling  av  vindkraften  i  Sverige.  I 
basscenariet  har man  tagit  hänsyn  till  de  projekt  som man  tror  kommer  genomföras  och 
gjort en bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge. Ett antagande som gjorts är 
att 15 procent av projekten som genomförs kommer försenas in på nästa år. 

 

Figur 15 ‐ Svensk Vindenergis prognos Källa: (Svensk Vindenergi 2015) 

Ser man på den hittills varande och förväntande utvecklingen av årsproduktionen (figur 15) 
och  den  installerade  effekten  är  den  nära  linjär men  förväntas  inte  öka  så mycket  under 
resten av år 2015 men återgår sedan från 2016 att ha en linjär ökning.  Som det även syns på 
grafen är tillväxten av årsproduktionen brantare än den för den totalt installerade effekten, 
detta beror på att teknikutvecklingen av vindkraften går mot större verk med mer effekt och 
högre  produktion.  Från  2003  till  2014  har  exempelvis  den  genomsnittliga  installerade 
effekten gått från 500 kW till 2500 kW och torn höjden har nära fördubblats för att få plats 
med större turbiner och nå mindre turbulenta vindar vilket leder till en ökad produktion. Om 
man  skulle  anta  en  fortsatt  linjär  utveckling  efter  2016  som  på  figur  15  så  kan  skulle  en 
framtid årlig produktion se ut som den som redovisas i tabell 11. 

Tabell 11 Mängd producerad vindenergi per år vid antagandet att Svensk Vindenergis prognos har 
samma linjära utveckling som det som prognostiseras för åren 2016 till 2018. 

År  Projektion över producerad elektricitet från 
vindkraft i Sverige per år [TWh/år] 

2020  22,046 
2025  29,966 
2050  69,566 
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Enligt  beräkningar  som baseras  på  en GIS‐analys3 i  en  rapport  skriven  av  Elforsk  (2008)  är 
den  tekniska potentialen 510 TWh per år  för  landbaserad vindkraft och 46 TWh per år  för 
havsbaserad  vindkraft.  Det  som  redovisas  är  teoretiskt  uträknade  siffror  där  man  tagit 
hänsyn  till  ”konfliktområden”.  En  mer  genomförbar  och  tillgänglig  potential  efter  en 
genomförd känslighetsanalys som bl.a. tar hänsyn till elnätsanslutning bedöms vara 10 % av 
den fysiska, vilket blir ca 50 TWh per år för den landbaserade och ca 5 TWh per år för den 
havsbaserade vindkraften (ibid.).  
 
I Elforsks rapport tas det upp exempel på faktorer som påverkar vindkraftutbyggnaden vilka 
sammanfattas i tabell 12. Utöver dessa faktorer finns det även andra som påverkar besluten 
hos investerare. Elforsk genomförde en enkätstudie för att få fram de faktorer som påverkar 
vindkraftsinvesterare.  En  sådan  faktor  som  bedöms  dämpa  utbyggnaden  är  osäkerheten 
som finns bland investerare om den framtida utvecklingen av de ekonomiska styrmedlen. De 
viktigaste faktorerna som påverkar utbyggnaden positivt bedömdes vara företagens vilja att 
skapa  en  positiv  bild  av  företaget  för  sina  kunder  och  ”goodwill”‐känsla  samt  att  vissa 
investerare  tror  att  styrmedelsvillkoren  kommer  att  utvecklas  till  deras  fördel  i  framtiden. 
Både de positiva och negativa beslutsfaktorerna sägs ha samma betydelse och det går alltså 
inte att dra en slutsats om dessa påverkar den ekonomiskt realiserbara möjliga potentialen 
negativt  eller  positivt.  GIS‐analysen  visar  också  att  den  havsbaserade  vindkraftverken  har 
dålig  konkurrenskraft.  Det  skulle  alltså  behövas  nya  stöd  eller  styrmedel  för  att  stödja  en 
sådan utbyggnad och göra den lönsam. 

Tabell 12 Faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraften enligt rapport från Elforsk (2008) 

Dämpar utbyggnaden  Ökar utbyggnaden 

Hög kalkylränta  Större elcertifikatkvot 

Svårighet att hitta lokalisering och få bygglov  Möjlighet att bygga på konfliktområden 

Högre investeringskostnader för vindkraft   

Lågt biobränslepris  Högt biobränslepris 

 
4.2.4.1 Kostnad 
Runt om  i världen har priset  för att producera vindkraft minskat kraftigt under de senaste 
15‐20 åren. Detta beror enligt en  studie  från Energimyndigheten på att det har utvecklats 
effektivare vindkraftsturbiner,  samt att  konkurrensen har ökat  samtidigt  som den samlade 
erfarenheten  av  projektutveckling  har  vuxit  dramatiskt.  I  Sverige  beror  denna  utveckling 
också  på  att  det  finns  många  goda  vindlägen  där  det  har  byggts  vindkraftverk. 
(Energimyndigheten 2014d)   
 
Studien  som  skrevs  år  2014  visar  genom  en  kostnadskurva  att  potentialen  för  vindkrafts‐
produktion kan variera mycket beroende på elpriset. På kurvan ser man bland annat att det 
vid en intäkt av 50 öre/kWh är möjligt att bygga omkring 12 TWh i årlig produktionskapacitet. 
Lägger man till 6 öre och har en intäkt på 56 öre/kWh så är det istället möjligt att bygga ut 
en produktionskapacitet på 100 TWh/år. Slutsatsen av studien är att det finns många möjliga 
vindkraftsprojekt  i  Sverige  inom  små  kostnadsintervall  och  att  en mindre  ökning  av  elpris 

                                                             
3 Geografiskt informationssystem 
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och  elcertifikat  skulle  kunna  leda  till  en  stor  utbyggnad  av  vindkraft  så  länge  andra 
förutsättningar är uppfyllda. (Energimyndigheten 2014d)   

 

Figur 16 Samband mellan årlig vindkraftpotential och produktionskostnad enligt 
Energimyndigheten (2014d) 

Elpriserna har under de senaste åren varit låga och det gäller även priserna på elcertifikat, se 
figur  3.  Trots  detta  så  byggdes  under  2014  vindkraften  fortfarande  ut.  Svensk  Vindenergi 
skrev  i  ett pressmeddelande att detta visar på att  vindkraften är konkurrenskraftig och en 
möjlig förklaring till detta mönster är att det är en speciell typ av investerare som lägger sina 
på pengar på vindkraft. Investerare som har ett mer långsiktigt tänkande och som väntar sig 
att vindkraft kommer vara lönsamt i längden. (Svensk Vindenergi 2014a) 

4.2.5 Havsbaserad vindkraft 
Energimyndigheten har haft som uppdrag av regeringen att ta fram förslag på stärkt stöd för 
havsbaserad vindkraft. Den 1 juni 2015 rapporterades uppdraget. I rapporten föreslås vid en 
storskalig  satsning  en  utbyggnad  på  15  TWh/år  i  produktionskapacitet.    Företag  skulle  i 
stödsystemet vid ett anbud redovisa deras ersättningsbehov och staten skulle sedan betala 
ut  samma  stöd  under  en  15‐årsperiod.  Om  den  första  anbudomgången  startar  2019  kan 
enligt rapporten utbyggnaden av vindkraftverken ske mellan 2024‐2033 med det föreslagna 
stödsystemet. Enligt tidslinjen som redovisas i figur 17 skulle det först finnas en provomgång 
och sedan skulle sju anbud kunna beviljas till år 2019. Det är dock enligt rapporten osäkert 
om ett sådant stödsystem som redovisas skulle kunna påbörjas bara några år efter att det 
har blivit godkänt då det först måste anmälas till EU‐kommissionen för att se att det går ihop 
med deras statsstödsregler. (Energimyndigheten 2015f) 
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Figur 17 – Tidslinje för ett omfattande stödsystem. (TWh/år) 

Sju  anbud  beviljas  stöd    år  2019  och  en  provomgång  börjar  år  2015.    Antaganden  som  gjorts  för 
tidslinjen är att tiden mellan utropat anbud och beslut om stöd för det anbudet tar cirka 1 år. Samt 
att  driftstarten  för  beviljat  projekt  i  genomsnitt  sker  4  år  från  ett  godkänt  beslut.  Källa: 
Energimyndigheten (2015f) 

4.2.6 Sammanfattning och diskussion 
Helårsproduktionen av vindkraft var enligt Svensk vindenergi slutet av  juni 2015 13,5 TWh. 
Denna siffra stämmer  inte överens med de beräknade värdena  för årsproduktionen (tabell 
10) med antagandena från tabell 7 som ligger mellan 15,67 och 18,45 TWh (medel 17,06) för 
den minimala/maximala årsproduktionen. Detta beror  till  stor del på att antagandena  inte 
stämmer överens med verkligheten. I tabell 13 redovisas en sammanfattning av den möjliga 
vindkraftpotentialen.  

Tabell 13 Sammanfattning av vinkraftspotential. Potentialerna från Elforsk och den sist redovisade 
från Energimyndigheten på 15 Twh/år avser den totala produktionen inklusive nuvarande.  

  För utbyggnad 
TWh/år 

Elforsk total potential  55 
Vindbruksområden totalt  140,6 
Vindbruksområde troligast  23,0 
Under byggnation   2,6 
Verk med tillstånd för byggnation  25,8 
Verk under prövning  47,7 
Energimyndigheten antagande om den totala havsbaserad 
vindkraft vid införande av  nya stödsystem 

15  

 
4.2.6.1 Diskussion av tänkbar förändring 
Det  finns  en  tydlig  positiv  utveckling  av  antal  vindkraftverk  sedan  elcertifikaten  infördes, 
vilket visar på hur viktigt detta styrmedel har varit för att stärka utvecklingen av denna typ 
av förnyelsebara energi. Baserat på den prognos som Svensk Vindenergi har gjort kan man 
tänka sig att vi år 2020 har en årlig produktion av lite mer än 22 TWh per år vilket är en bit 
ifrån de 30 TWh som föreslogs i planeringsramen (se sektion 1.1.3). 
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Om alla de utpekade vindbruksområden skulle utnyttjas skulle vi få en markant utökning av 
vindkraft men som man ser på  listan av utpekade områden så är detta knappast  troligt då 
många  av  områdena  konkurrerar  med  andra  riksintressen  eller  ingår  i  planerade 
naturreservat och liknande. Med 2,58 TWh produktion av vindkraft per år under byggnad är 
prognosen om ca 22 TWh/år till år 2020 inte orimlig. 

4.3 Biomassa 
I  det  här  avsnittet  har  potentialundersökningen  främst  baserats  på  en  redan  existerande 
sammanfattning  av  potentialundersökningar  gjord  av  Naturskyddsföreningen  (2014).  De 
olika  värden  som  sammanställt  i  rapporten har undersökts närmare och  i  resultatdelen  så 
skiljer  sig  det  här  arbetets  värden  mot  de  som  valts  att  publiceras  i  Naturvårdsverkets 
rapport. För att få en uppfattning om betydelsen av potentialerna går det att  jämföra med 
biobränsleanvändningen för år 2013 som redovisas i figur 8. 

4.3.1 Biomassapotentialen 
Sverige  har  stora  arealer  av  skog  och  stora  tillgångar  av  odlingsmarker.  Potentialen  att 
producera biomassa är såvida mycket stor. De hinder som står ”i vägen” för att använda all 
denna  biomassa  för  biobränslen  är  konkurrerande  användning  av marken  och  även  andra 
restriktioner som exempelvis lagar för att bevara biologisk mångfald.  

Ett  antal  gemensamma  faktorer  som  påverkar  bioenergiproduktionen  inom  jord‐  och 
skogsbruk är listade i tabell 14 där det även har angetts vad dessa faktorer är ”beroende” av 
(Naturskyddsföreningen 2014). 

Tabell  14  Faktorer  som påverkar  bioenergiproduktionen  både  inom  jord‐  och  skogsbruket  enligt 
Naturskyddsföreningens rapport. (2014) 

Faktor  Påverkas av 

Potentialen att öka produktionen är stor  Ekonomiska förutsättningar 

Konkurrens av råvaran och även arealen till 
andra användningsområden. Inklusive andra 
användningsområden för alternativa 
energiändamål. 

Ekonomiska förutsättningar 

Behov av riktlinjer för att bl. a. bevara 
ekologisk mångfald 

Lagar och regler 

 
4.3.1.1 Bienergi från skogsbruket 
I den tidigare nämnda rapporten från Naturskyddsföreningen (2014) finns en potentialanalys 
som  undersöker  vad  som  har  skrivits  om  bioenergipotentialen  från  skogs‐  och  jordbruk  i 
Sverige. För varje del har de gjort en sammanfattning av olika potentialundersökningar  (se 
tabell 15). 
För  skogsbrukets  bioenergipotential  listas  olika  faktorer  som  har  gjort  skillnad  i  de  olika 
potentialbedömningarna. Dessa är enligt rapporten hur man bl.a. ser på: 

• användning av nya arealer för skogsproduktion, 
• användning av intensivare produktionsmetoder som t.ex. att öka gödslingen, 
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• användningen  av  stamved  som  är  huvudråvaran  i  pappersindustrin  för  energi‐
ändamål samt dess användning i nya framtida applikationer och 

• framtida lagstiftning som kan påverka produktionen. 
 

Tabell  15‐  Sammanställning  gjord  av  Naturskyddsföreningen  av  olika  potentialbedömningar  för 
utökat  uttag  av  bioenergi  från  den  svenska  skogen.  Inom  parentes  återfinns  olika  målår  så 
resultaten  är  inte  direkt  jämförbara.  Källan  för  sammanställningen  är  rapporten  från 
Naturskyddsföreningen (2014). Källor för de olika rapporterna är : Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 
och  SLU  2008),  WWF/IVL  (Gustavsson,  Särnholm,  Stigson  &  Zetterberg  2011)  och 
Energimyndighetens syntesrapport (de Jong m.fl. 2012). 

Skogsbränsle 
(Fraktion) 

Uppskattad utökad bioenergipotential (TWh/år) 

Bedömare  Skogsstyrelsen  
(2010‐2019) 

WWF/IVL  
(2030) 

Energimyndigheten 
(årtal ej redovisat) 

Grot (spill vid avverkning så 
som grenar och toppar) 

24,0  19,0  13,0 

Stamved (gallring m.m.)  ‐  17,7  17,2 
Stubbar   29,4  0  3,9 
Summa exkl. stubbar  24,0  36,7  20,2 
Summa inkl. stubbar  53,4  36,7  24,1 
 
I Skogsstyrelsens rapport (2008 ) har fyra olika scenarier studerats: 

1. Referens – ”Utveckling med nuvarande ambitioner i skogsskötseln, beslutad 
miljöpolitik till år 2010 och en förändring av klimatet”’ 

2. Miljö  –  ”Utveckling  med  sådana  miljöambitioner  att  de  övergripande 
miljökvalitetsmålen kan uppfyllas, framförallt målet Levande skogar.” 

3. Produktion  –  ”Effekterna  av  ökad  produktion  som  resultat  av  höga 
investeringsnivåer i skogsbruket.”’ 

4. Miljö  +  produktion – ”Effekterna av både ökade miljöambitioner och höga 
investeringsnivåer i skogsbruket för att öka produktionen.” 

 
Efter år 2030 väntas det enligt rapporten bli en kraftig ökning av tillväxten av skogen och den 
faktor som påverkar mest är klimatförändringarna men det påpekas också att denna faktor 
är  den  som  är  mest  osäker.  Ökningen  är  relativt  lika  för  de  fyra  olika  scenarierna  och 
Skogsstyrelsen bedömer att en användning av stamved för att producera biobränsle inte är 
trolig  de  närmaste  åren.    Därför  räknas  det  bara  på  potentialerna  för  grot  och  stubbar. 
Slutsatsen är att potentialen för grot i referensscenariet är 16‐25 TWh/år och för stubbar 21‐ 
34  TWh/år  under  de  närmaste  10  åren,  som  då  var  2009  till  2019.  Några  slutsatser  om 
väntad årsproduktion för de andra scenarierna ges  inte och  i tabell 16 anges därför enbart 
ett bedömt troligt utfall utifrån referensscenariet. 
 
IVL:s rapport (Gustavsson m.fl. 2011) visar en tabell av potentialer där man har tagit hänsyn 
till ett ännu mer omfattande skydd av skogsarealer än i det miljöscenario som presenterades 
i  Skogstyrelsens  rapport.  Potentialen  för  grot  är  enligt  rapporten  17  TWh/år  2020  och  19 
TWh/år  2030  i  överensstämmelse  med  vad  som  listades  på  Naturskyddsföreningens 
sammanfattning  (tabell  15).  Till  år 2050  så ökar denna  siffra  för  grot  till  21 TWh/år  i  IVL:s 
rapport.  Naturskyddsföreningens  redovisade  17,7  TWh/år  för  stamved  från  IVL‐studien  
(tabell 15) är egentligen 13,5 TWh/år men den föregående siffran har erhållits genom att slå 
ihop  potentialen  för  stamved  med  den  för  den  trämassa  som  inte  bedöms  användas  för 
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produktion av pappersmassa. Det står emellertid specifikt utskrivet i IVL:s rapport att värdet 
för  trämassa  inte  ska  avläsas  som  en  potential.  Energipotentialen  för  stamved  håller  sig 
konstant till år 2050. 

4.3.1.2 Bioenergi från jordbruket 
Rapporten från Naturvårdsverket tar även upp viktiga faktorer vid bedömning av bioenergi‐
potentialen från  jordbruket. Dessa är: graden av självförsörjning av  livsmedel, utvecklingen 
av  konsumtion  av  livsmedel  och  fördelning  av  användning  av  råvaran  till  mat,  foder  och 
energi. Deras sammanställning av potentialer ses i tabell 16 
 
Tabell  16    ‐  Sammanställning  gjord  av  Naturskyddsföreningen  av  olika  potentialbedömningar  för 
bioenergi från det svenska jordbruket. Kommissionen mot oljeberoende värde är ett  förslag på en 
mängd biodrivmedel från jordbruket på 12 TWh som fördubblas här för att vara mer jämförbar med 
resterande värden. 

Bedömare  Potential TWh/år 
2020 

Potential TWh/år 2050 

Lantmännen (2007)  30‐36  ‐ 
Svebio (2008)  39  70 
WWF/IVL  (Gustavsson m.fl. 2011)  20  20 
Kommissionen mot oljeberoende (2006)  24  44 
Förnybart.nu (LRF, Tällberg Foundation 
och Naturskyddsföreningen)  

7 (LRF 2011)  ‐ 

 
I potentialbedömningen från Svebio (2008) har man definierat potential som den ”maximalt 
tillgängliga  bränslemängden, med  känd  teknik  och med  ekologiska  begränsningar”.  Det  är 
inte  tydligt  huruvida  de  räknar  med  att  tekniken  eller  de  ”ekologiska  begränsningarna” 
kommer  att  ändras  i  framtiden  utan  det  ser  ut  som  man  räknat  med  nuvarande 
förutsättningar.  Svebios  rapport  bygger  helt  på  underlag  av  andra  utredare.  De  redovisar 
även  ett  värde  för  den  framtida  tillförselpotentialen  för  trädbränslen  där  underlaget  är 
rapporter  som  undersökt  potentialen  med  intensivodling  och  effekterna  av  ett  varmare 
klimat och deras slutsats är att tillförselpotentialen för trädbränslen är 129 TWh/år till 2020 
och 190 TWh/år på lång sikt. Deras potentialbedömning för jordbruket på 39 TWh/år till år 
2020  och  70  TWh/år  på  lång  sikt  har  de  delvis  grundat  sig  på  en  rapport  från 
Näringsdepartementet (2007) där en max potential satts på 34 TWh/år och sedan även lagt 
till  3  TWh  för  arealer  som  inte  är medräknade och 2  TWh  för nedlagd åkermark  som  inte 
heller  är  medräknat  i  Näringsdepartementets  rapport.  Även  värdet  för  Lantmännens 
potentialbedömning är källhänvisat till Näringsdepartementets rapport och kommer från ett 
pressmeddelande gjort av Lantmännen. Kommissionen mot oljeberoendets potentialvärden 
för år 2020 som redovisats i Naturskyddsföreningens rapport är egentligen ett förslag på en 
produktion av 12‐14 TWh/år biodrivmedel från både skog ‐och jordbruksmark och är inte en 
uppskattning av potentialen. En produktion av 12‐14 TWh biodrivmedel skulle motsvara ca 
24‐28 TWh bioenergi vilket är det som redovisas i tabell 16. 

Undersökningen som utfördes av Näringsdepartementet (2007) bedömdes av Naturskydds‐
föreningen vara grundligare genomförd än de andra redovisade bedömningarna men  listas 
inte  i  sammanfattningen  av  potentialvärden  (tabell  16).  I  utredningen  av  Näringsdeparte‐
mentet var uppdraget att undersöka jordbrukets roll som framtida energiproducent. I en del 
av  utredningen  undersöks  tidigare  gjorda  potentialbedömningar  och  även  här  har 
kommissionen  mot  oljeberoendets  rapport  undersökts  och  det  potentialvärdet  som 
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presenteras  i  tabell  17  är  en  bedömning  som  har  gjorts  av  hur  stor  tillförsel  man  skulle 
kunna räkna med på sikt. 
 
Tabell 17 Några tidigare redovisade potentialuppskattningar för uttag av bioenergi från det svenska 
jordbruket som återfinns i Näringslivsdepartementets rapport Näringsdepartementet (2007) 

Bedömare  Potential 
bioenergi 
(TWh/år) 

Areal 
(hektar) 

År  Anmärkning 

Naturvårdsverket 
(1997)  

28  Varierande  2021  28 TWh var ett beting som 
skulle uppnås i studien 

LRF energiscenario 
2005 (LRF 2005) 

23  500 000‐ 
600 000 

2020  Dokumentet menat som 
underlag för LRFs 
näringspolitiska grundsyn och 
handlingsplaner 

Lantmännen (2006)   29,5 – 36,5  1 miljon  2020  Lantmännens affärsvision 
Lars Jonasson  (2005) 
(Jonasson 2005) 

25  Ca 900 000  Lång 
sikt 

Utgår från ett oljepris på 100 
dollar per fat 

Kommissionen mot 
oljeberoende (2006)  

10 
32 

300 000‐ 
500 000 

2020 
2050 

Oklart på vilka grunder 
arealerna bestämts 

 
I  utredningen  (Näringsdepartementet  2007)  skrivs  det  att  ingen  av  de  potential‐
bedömningarna man undersökt kan räknas som prognoser utan att de representerar ”grova 
kvantifieringar  utifrån  erfarenheter,  räkneexempel,  näringspolitisk  grundsyn  eller  vision, 
beting,  eller beräkningar  av när  stordriftsfördelar  existerar”. Det  är också enligt  rapporten 
oklart vilken typ av potential som undersöks i de olika bedömningarna.  

4.3.2 Annan biomassa 
I  rapporten  från  IVL  listas  alternativa  potentiella  källor  till  biomassa  i  framtiden.  År  2050 
listas en bioenergipotential på 5 TWh från nya innovationer som exempelvis använder sig av 
alger.  Från  2020  fram  till  2050  listas  även  en  konstant  potential  på  14,1  TWh/år  som 
kommer från avfall och avloppsvatten. 

4.3.3 Användning  
Energimyndigheten har i ett referensfall i en rapport (Energimyndigheten 2014a) antagit att 
användningen  av  biodrivmedel  kommer  att  öka med  4  %  per  år  i  den  svenska  transport‐
sektorn till år 2020. Ändringen förklaras i rapporten kommer att bero på att man fortsätter 
ersätta  fossila  bränslen  samt  att  skogsindustrin  kommer  växa  och  regenerera  mer 
restprodukter. Det är otydligt i rapporten vilket år som är utgångspunkten vid en ökning av 
4 % men de senaste siffrorna som redovisas är från 2012 och det skulle då innebära att man 
menar  4 % ökning  från  7  TWh  för  år  2012  till  9,57  TWh  för  2020. Den  senaste  siffran  för 
biobränsleanvändning  i  transportsektorn  som  är  angiven  i  Energimyndighetens  statistik  är 
för 2014 och ligger på 11 TWh vilket är en ökning på 157 % sedan 2012.   

Som  visades  i  avsnitt  3.3.3  så  har  användningen  av  bioenergin  omfördelats  och  den 
procentuella andelen bioenergi i inmatningen av primärenergi för fjärrvärmeproduktion har 
ökat. Observera dock att detta inte betyder att det är en ökad mängd bioenergi som sätts in 
för fjärrvärmeproduktion utan beror i detta fall på att användningen av petroleumprodukter 
för  att  producera  fjärrvärme  har  sjunkit.  Den  framtida  andelen  bioenergi  för  fjärrvärme‐
produktion  och  elproduktion  kommer  vara  av  intresse  för  beräkningar  av  Sveriges  totala 
andel  förnyelsebara  energi  längre  fram  i  rapporten.  För  att  få  fram  dessa  ser  vi  på 
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utvecklingen i ”Energiläget” (Energimyndigheten 2015g) och tar fram trendlinjer. Resultatet 
visas i tabell 18.  

Tabell  18  Med  trendlinjer  uträknade  andelar  av  primärenergi  från  bioenergi  för  fjärrvärme‐
produktion och i Energimyndighetens kategori ”övrig elproduktion”.  

  Andel biobränsle i 
fjärrvärmeproduktionen  

Andel biobränsle i ”övrig” elproduktionen. 
(exklusive andra förnyelsebara källor och 
kärnbränsle.) 

2020  70 %  100 % 

2050  100 %  100 % 

  
4.3.4 Sammanfattning och diskussion 
Frågan om hur mycket bioenergi  vi  kan  räkna med  i  framtiden är  svår att  svara på då det 
finns många  olika  faktorer  som  påverkar.  Det  som  kan  sägas  säkert  är  att  efterfrågan  på 
bioenergi kommer att öka. Potentialen är stor och det är inte en fråga om vad som är möjligt 
att  producera  utan  om hur mycket  vi  bör  producera. Detta  reflekteras  i  sammanställning‐
arna  av  potentialerna  genom  att  den  stora  spridning  som  redovisas  i  på  de  olika 
undersökningarna.  Den  stora  spridningen  har  under  detta  examensarbetes  gång  inneburit 
stora svårigheter med vad som kan räkna med i framtiden. Det som är klart är att det behövs 
mer biobränsle för att kunna ersätta dagens fossila bränslen som används i transportsektorn 
och  det  kommer  att  vara  en  viktig  del  för  att  nå  nollvisionen  om  nettoutsläpp  av 
växthusgaser från Sverige år 2050 (Regeringskansliet 2009). 
 
Tabell 19 Sammanfattning av resultat från undersökning av bioenergipotentialen 

 
Kommissionen mot oljeberoende har  i sin rapport från 2006 även föreslagit att 12‐14 TWh 
biodrivmedel  per  år  ska  produceras  från  både  skog‐  och  jordbruksmark  till  år  2020. Detta 
skulle ungefär motsvara 24 TWh tillgänglig bioenergi/år 

4.4 Solkraft 

4.4.1 Kostnader och stöd 
Priserna för helt färdiga solcellssystem har gått ner över åren och orsaken är att priserna för 
både  moduler  och  den  kringutrustning  som  behövs  har  sjunkit  på  den  internationella 
marknaden. Den svenska marknaden har också växt och skapat mer konkurrens vilket  i sin 

Bioenergikälla   2020 
(TWh/år) 

2050 
(TWh/år) 

Skog  37 ‐59 (skogsstyrelsen) 
30,5 (IVL/WWF) 
129 (Svebio) 

34,5 (IVL/WWF) 
190 (Svebio) 

Jordbruk  39( Svebio) 
15‐30 (Näringsdepartementet) 
20 (IVL/WWF) 

70 (Svebio) 
20 (IVL/WWF) 

Annat  14,1 (IVL/WWF) 
23 (Svebio) 
 

19,1 (IVL/WWF) 
20 (Svebio) 
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tur har påverkat priserna. Några svenska modulproducenter har blivit tvungna att avveckla 
sin verksamhet på grund av prispressen. (Energimyndigheten 2014c) 

 

Figur  18  Typiska  medelpriser  för  system  för  nyckelfärdiga  solcellssystem  angivna  av  svenska 
installatörer. Källa Energimyndigheten (2014c) 

Driftkostnaderna för solcellsanläggningar är låga och den årliga kostnaden utgörs nästan helt 
av  återbetalningen  av  investeringskostnaden.  Lönsamheten  beror  främst  på  hur  denna 
återbetalning ser ut och även hur man antar att den framtida prisutvecklingen kommer att 
se ut. Under  rätt  förutsättningar är både solvärme och solel  lönsamma  idag men det  finns 
stora  variationer  i  kostnader  beroende  på  tillämpning  vilket  gör  att  lönsamheten  varierar. 
(Svensk Solenergi 2014) 

Utöver elcertifikatssystemet finns det flera stöd som går att söka vid installation av solceller. 
Regeringen har  sedan  2009  avsatt  pengar  för  investeringsstöd  till  solcellsanläggningar  och 
dessa  kan  sökas  av  både  företag  och  privatpersoner.  Dessa  pengar  fördelas  sedan  av 
Energimyndigheten mellan de olika länsstyrelserna i  landet och de i sin tur behandlar varje 
ansökan de får in i turordning och beviljar stöd så länge som de avsatta pengarna räcker. Ett 
solcellssystem  kan  högst  få  1,2  miljoner  kr  i  stöd  och  stödnivån  får  högst  vara  30  %  till 
företag och 20 % till övriga. Regeringen kommer att avsätta 225 miljoner kr för år 2016 och 
sedan  390  miljoner  kr  per  år  2017  till  2019.  Det  går  även  att  söka  ROT‐avdrag  för 
solcellsanläggningar  men  inte  om  man  redan  beviljats  investeringsstöd.  Sedan  stödet 
infördes och  fram till år 2014 har 8000 ansökningar gjorts och av dem har 3 000 beviljats. 
(Energimyndigheten  2015e).  Småskaliga  producenter  kan  även  ansöka om  skattereduktion 
för varje kWh som matas in i elnätet men den maximala skattesänkningen är 18 000 kr per 
år. Detta stöd gäller inte den el som överstiger det egna uttaget under ett år. Man kan alltså 
bara högst  få skattesubvention på den el som motsvarar det man själv köpt  in under året. 
Detta stöd gäller även för småskalig vatten‐ och vindkraft. (Energimyndigheten 2015e) 

4.4.2 Potentialundersökningar 
I  ett  pressmeddelande  skriver  Svensk  solenergi  (2014)  att  man  bör  planera  för  4  TWh 
solvärme och 4 TWh solel per år inom 10‐20 år. Det motsvarar en yta på ca 50‐100 km2 och 
de skriver även att det på  längre sikt skulle vara ”rimligt” att täcka 10 % av Sveriges totala 
värme‐  och  elanvändning  med  10  TWh  solvärme  och  ca  14  TWh  solel.  Enligt 
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pressmeddelandet visar en ospecificerad “aktuell utredning” att det nuvarande elnätet kan 
hantera upp till 10 TWh solel och 45 TWh vindkraft och som tidigare nämnts så produceras 
mest  solkraft  på  sommaren  (se  3.4.2)  och mest  vindkraft  på  vintern.  Svensk  solenergi  vill 
helst  se  att  Energimyndigheten  får  i  uppdrag  att  planera  för  de  framtida  årliga  4  TWh 
solvärme och 4 TWh solel och skriver samtidigt att de tycker att Sverige har de ekonomiska 
och tekniska förutsättningarna för att dessa mål ska gå att uppnå. 

I  ett  examensarbete  (Kamp  2013)  undersöktes  potentialen  för  elproduktion  från  solceller 
monterade på tak. Sveriges totala takyta beräknades teoretiskt till att vara 319 km2 och om 
all denna yta täcktes med solceller skulle det kunna produceras 49 TWh elektricitet per år. 
Om endast den bästa elkvaliteten  skulle väljas att produceras skulle man få 3,8 TWh per år. 
Med den bästa  elkvaliteten menas den el  som kan produceras med minst  överproduktion 
och då användas lokalt utan att skicka ut något i elnätet 

Om  den  nätanslutna  effekten  skulle  fortsätta  att  fördubblas  varje  år  så  som  den  ungefär 
visade sig ha gjort under åren 2010‐2014 (se figur 9) skulle den från 69,9 MW år 2014 gå till 
att år 2020 vara ca 4 470 MW. Detta skulle förstås vara en extrem utveckling som nog inte är 
så  trolig.  79,9 MW uppskattas  att  producera  75  GWh/år  (Enegimyndigheten  2014c)  vilket 
skulle betyda att 4 470 MW uppskattningsvis skulle kunna ge en årsproduktion på  4,2 TWh. 

4.4.3 Teoretiskt 
Idag  har  de  vanligaste  solcellsmodulerna  på  marknaden  en  verkningsgrad  på  15  %.  De 
återstående 85 % förloras som värme och sedan går ytterligare 1 % förlorad i elnätssystemet 
vilket innebär att den totala procenten solenergi som blir till el ligger på ca 14 %. Förlusterna 
i  elnätsytemet  kan  tänkas  bero  omvandlingen  från  likström  till  växelström  men  även 
överföringsavstånd p.g.a. resistans, vilket gäller alla sätt att producera elektricitet. 

Solinstrålningen per m2 och år  varierar över  landet men om vi utgår  från att den  ligger på 
900  kWh/m2,  vilket  är medelvärdet  om man  ser  på  SMHI  statistik mellan  1961  och  1990 
(SMHI 2014), Sveriges totala area är 528 447 km2 och  landarealen är på 407 340 km2  (SCB 
2012). Utifrån detta kan vi teoretiskt beräkna hur stor yta i km2 av solceller som krävs för att 
producera Sveriges totala elproduktion för 2013, 149,2 TWh. Resultaten visas i tabell 20. 

Tabell 20 – Teoretiskt beräknad i km2 av solceller som krävs för att producera en andel av Sveriges 
totala elproduktion under 2013 (149,2 TWh). 

Solinstrålning [kWh/år]  10%  15%  30% 
700   21 311 km2  14 206 km2  7 103 km2 
900  16 570 km2  11 047 km2  5 523 km2 
1100  13 564 km2  9 040 km2  4 520 km2 
 
Den nätanslutna soleffekten har som vi såg på figur 9 fördubblats varje år mellan 2010‐2014. 
Intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet beror på att tekniken 
har blivit billigare och att det finns stöd för de som vill producera solel. 
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4.4.4 Sammanfattning och diskussion 
Tabell 21 Sammanfattning av resultat från teoretisk beräknade potentialer och inhämtade 
potentialvärden 

  2030  
(TWh/år) 

2050 
(TWh/år)  

Annat 
(TWh/år) 

Plan Svensk solenergi  4 Solvärme 
4 Solel 

10 Solvärme  
14 Solel 

 

Teoretisk baserad på tillväxt 
(endast nätansluten) 

4,2     

Sveriges takytor täcks      49 
 Bara den el som produceras och kan 
användas lokalt 

    3,8 

 

4.4.4.1 Diskussion om tänkbar förändring 
Enligt Svensk solenergi har Sverige både bra tekniska och ekonomiska förutsättningar för att 
utveckla  den  svenska  solenergimarknaden.  Skulle  deras  föreslagna  mål  om  att  ha  4  TWh 
solel och 4 TWh solvärme årligen 2030 skulle detta motsvara ca 16‐31 % av Sveriges takytor. 
Detta verkar inte som ett alltför ouppnåeligt mål men den mest betydelsefulla aspekten för 
utvecklingen av förnyelsebar energi är som alltid den ekonomiska.  

Svensk  solenergi  anser  att  Energimyndigheten  bör  utveckla  institutionsstöd  för  att  alla 
involverade aktörer i en framtida solkraftmarknad ska ha rätt kunskaper och kompetens. De 
vill också utveckla marknadsstöden för att öka efterfrågan samt att mer stöd ges till fortsatt 
forskning och utveckling. Detta stöd önskar sig nog dock de flesta intresseorganisationer. 

Ser man  på  tabell  21  kan man  konstatera  att  ytan  för  att  producera  en  betydande  andel 
solkraft är mycket stor och denna solenergi skulle dessutom mest komma under sommaren 
då elanvändningen i Sverige är som lägst. 
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5 Utveckling 

5.1 Andel förnyelsebar energi idag 
Energimyndigheten  ger  vartannat  år  ut  publikationen  ”Energiläget”  (Energimyndigheten 
2015g)  som har målet att med text och siffror ge en samlad bild över energiläget i Sverige.  I 
en del redovisas den totala tillförda energin till Sverige uppdelat på olika energibärare som 
ses på figur 19. Som tidigare nämnts var andelen förnyelsebar energi till Sverige enligt EU:s 
sätt  att  räkna  hela  52  %  under  år  2013,  detta  kan  dock  inte  direkt  läsas  ut  ur  siffrorna 
redovisade på bilden utan måste räknas ut. Hur detta kan gå till redovisas i följande avsnitt. 

 

Figur 19 ‐ Tillförd energi till Sverige uppdelat på olika energibärare för åren 2011‐2013. Data 
hämtad från Energimyndigheten (Energimyndigheten 2015g). 

5.1.1 Beräkningar  för  andelen  förnyelsebar  energi  baserat  på  siffrorna  redovisade  i 
Energimyndighetens ”Energiläget”. 

Som tidigare nämnts kan de siffrorna som redovisas i ”Energiläget” inte användas direkt för 
att beräkna andelen förnyelsebar energi enligt direktivet 2009/28/EG. Direktivet baseras på 
producerade eller använda förnybara energibärare genom den totala slutliga energianvänd‐
ningen,  alltså  inte på  tillförd primärenergi,  och om  tidigare  skrivits utgörs de producerade 
och använda förnybara energibärarna enligt direktivet av: 

1. ”El som produceras från förnybara källor.” 
2. ”Fjärrvärme och fjärrkyla som produceras från förnyelsebar energi.” 
3. ”Användning  av  annan  förnybar  energi  för  uppvärmning  och  processer  i  industrin, 

hushållen, servicesektorn, jordbruket, skogsbruket, och fiskenäringen.” 
4. ”Användning av förnybar energi för transporter.” 

 
De  redovisade  värdena  som  redovisas  i  ”Energiläget”  för  andelen  förnyelsebar  energi  har 
erhållits med hjälp av programmet ”SHARES 2014” som används för beräkningarna av dessa 
värden för alla EU‐länder. För denna del av rapporten kommer dock ett uppskattat värde av 
andelen förnyelsebar energi tas fram med hjälp av de redovisade siffrorna i Energiläget och 
en egen metod  som ska  sträva att  följa definitionen  för hur  andel  förnyelsebar energi  ska 
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räknas  i  EU.  De  redan  redovisade  historiska  siffrorna  och  de  resultat  de  ger  kommer  att 
användas  för  att  jämföra  med  de  exakta  värdena.  Denna  metod    kommer  sedan  att 
användas  för att beräkna och uppskatta den  framtida andelen  förnyelsebara energi  (enligt 
EU:s  definition)  baserat  på  de  förändringar  som  kommits  fram  till  i  de    potentialunder‐
sökningar som redovisats i de föregående kapitlen. 
 

1. Elen  som  produceras  från  förnyelsebara  källor  fås  delvis  fram  från  tabellen 
i  ”Energiläget”  som  heter    ”6.2  Elproduktion  (netto)  per  kraftslag”.  Här  används 
värdena för   vattenkraft och vindkraft. Elproduktionen från biobränslen uppskattas 
med hjälp kvoten av  värdet  för biobränsle genom det  totala  värdet  i  tabellen  ”6.3 
Insatt  bränsle  för  elproduktion  exklusive  kärnbränsle”  och  total‐värdet  från  6.2 
exklusive värdena för kärnkraft, vattenkraft och vindkraft.  
 

=  𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 6.2 + 𝑉𝑖𝑛𝑑 6.2 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑖𝑛𝑑 − 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝐾ä𝑟𝑛 (6.2) ∗
𝐵𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 6.3
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 6.3

 

 
2. Fjärrvärmen och fjärrkylan som produceras från förnyelsebar energi uppskattas med 

hjälp av kvoten av värdet för biobränsle genom det totala värdet från tabellen ”7.2 
Tillförd  energi  för  fjärrvärmeproduktion”  och  totalvärdet  från  tabellen  ”7.1 
Användning av fjärrvärme”. 
 

=  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 7.1 ∗
𝐵𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 7.2
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 7.2

 

 
3. Punkt  3  och  4  uppskattas  enligt  rekommendation  från  analysavdelningen  från 

Energimyndigheten  till  värdet  för  biobränsle  från  tabell  ”2.1  Total  slutlig  energi‐
användning per energibärare”. 
 
= 𝐵𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(2.1) 
 

 
Summan  av  de  ovanstående  punkterna  1‐3  som  redovisats  ovan  utgör  täljaren  och  som 
nämnaren  för  att  beräkna  andelen  förnyelsebar  energi  används  den  totala  slutgiltiga 
energianvändningen som fås från ”1.1 Energitillförsel och energianvändning” för ett specifikt 
år eller  från 2.1  för  föregående år. Till detta  tillkommer sedan överföringsförluster  från el‐ 
och  fjärrvärmeproduktionen  och  dessa  beräknas med  hjälp  av  de  redovisade  överförings‐
förlusterna från tabell 6.1 och 7.1 och kvoten av den förnyelsebara energin som beräknades 
i punkt 1 och 2  för el– och fjärrvärmeproduktion. 
 
 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2.1 +
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 1
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(6.2)

∗ 𝐸𝑙ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 6.1 +
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 2
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(7.2)

∗ 𝐹𝑗ä𝑟𝑟ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡(7.1) 

 

När  beräkningar  gjorts  som  beskrivits  erhålls  resultatet  redovisade  i  tabell  23.  Värdena 
stämmer som förväntat inte exakt med de som finns redovisade i Energiläget men bedöms 
vara till tillräckligt nära för att godta beräkningsättet. 
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Tabell 22 – Beräknade andelen förnyelsebar energi baserat på siffror från 
Energimyndighetens ”Energiläget” jämfört med de reella siffrorna redovisade som beräknats med 
programmet ”SHARES”.  

  Beräknat  Siffror från Energiläget 
tabell 13.1 

2009  47,2  48,2 

2010  46,8  47,2 

2011  48,6  49,0 

2012  53,1  51,1 

2013  50,7  52,0 

2014  52,8  52,6 

 

5.2 Andel förnyelsebar energi 2020 och 2050 
Den totala tänkbara tillförseln av primärenergi antas med hjälp av den sammanställning av 
potentialbedömningar  som  gjorts  i  den  här  rapporten  se  ut  som  i  figur  20  och  den  totala 
mängden tillförd förnyelsebar energi skulle 2020 vara ca 247 TWh. I tabell 23 och 24 finns en 
sammanställning av de antagna förändringarna.  

Om  man  använder  de  beräkningsätt  som  tidigare  redovisats  tillsammans  med  de 
antaganden som kan ses på tabell 25 så skulle vi ha en andel förnybar energi på 61 % till år 
2020. Det kan jämföras med en analys som Energimyndigheten som gjort tillsammans med 
Naturvårdsverket som drar slutsatsen att det med dagens styrmedel kommer vara en andel 
på  55  %  förnybar  energi  till  år  2020.  Till  år  2050  skulle  den  här  siffran  genom  samma 
beräkningssätt  ligga  på  ca  76  %.  Observera  att  andelen  förnyelsebar  energi  inte  kan  fås 
direkt från de värden för primärenergipotentialer som har undersökts i denna rapport utan 
att  de  erhållits  med  beräkningsformeln  som  redovisats  och  som  baseras  på  EU:s  egna 
definition  som  utgär  från  producerade  och  använda  energibärare.  Som  syns  i  figur  20  så 
säger en andel  förnyelsebar energi på 76 %  inget om andelen  förnyelsebart  i  den primära 
energitillförseln då man tydligt ser på figuren att denna är mycket lägre än så.   
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Figur 20  En tänkbar tillförsel av energi i Sverige uppdelat på olika energibärare baserat på gjorda 
potentialundersökningar och med ett antagande att den totala mängden tillförd energi är konstant. 
Värden för ej undersökta energikällor som naturgas har hållits konstant och naturgas har valts att 
behålla sitt värde på 11 TWh från 2013. 

Tabell 23 Sammanfattning av antaganden och värden för el och bioenergiproduktionen för år 2020 
och 2050 

Energibärare  2020  2050 

Vatten  Medelårsproduktionen på 65,5 
TWh ökar med 6 TWh p.g.a. 
stigande temperatur till 71,5. 

Produktionen ökar med 2 TWh/år för 
effektiviseringar av dagens 
vattenkraftverk och ytterligare 6,5 TWh 
antas öka p.g.a.  nya klimatförändringar 
och modernare effektiviseringar. 

Vind  Ökar enligt svensk Vindenergis 
prognos till 22 TWh (+12 
jämfört med 2013). 

Ökar till 40 TWh om man antar att alla 
kraftverk som har tillstånd att bygga 
byggs ut. 

Bioenergi  Ökar med 24 TWh/år enligt 
Kommissionen mot 
oljeberoendets förslag. 

Ökar kraftigt till totalt 210 TWh/år för 
att ersätta fossila bränslen. Siffran 
baseras inte på någon gjord 
undersökning. 

Sol  Följer inte den föreslagna 
planen från svensk Solenergi 
som vill ha 8 TWh solel och 
solvärme till år 2030. 1,5 TWh 
antas vara utbyggt till år 2020. 

8 TWh enligt den föreslagna planen 
från Svensk Solenergis första mål till år 
2020. 
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Tabell  24  Sammanfattning  av  antagna  förändringarna  av  energitillförseln  från  råolja  och 
kärnkraftbränsle till år 2020 och 2050. Som jämförelse finns också förnybar energi med.  
  Förändring från 2013 till 2020  Förändring från 2020 till 2050 

Förnybar 
primärenergi 

+ 43,5 TWh  + 91 TWh 

Råolja   ‐ 12 TWh. Förändringen antas 
bero på bioenergins ökning på 
24 TWh. 

‐ 45 TWh 

Kärnkraftbränsle  ‐ 58,5 TWh. Antas ersättas 
direkt av ökningen av 
elproduktion från de 
förnyelsebara källorna på 19,5 
TWh vilket motsvarar ca 58,5 
TWh primärt kärnbränsle.  

‐ 46,5 TWh Antas ersättas direkt av 
hälften av ökningen av 
elproduktion från de förnyelsebara 
källorna på totalt 31 TWh sedan 
2020, vilket motsvarar ca 46,5 
TWh primärt kärnbränsle. 

 

Tabell 25 Antaganden för värden som krävs  för uträkningarna 1‐3 men som inte har undersökts  i 
denna rapport. En motivering står i kolumnen ”kommentar”. 
  2020  2050  Kommentar 

Total elproduktion(TWh/år)  150  150  Antas vara densamma som för år 2014 

Total fjärrvärmeproduktion 
(TWh/år) 

55  55  Antas konstant från år 2014 då ingen 
undersökning gjorts 

 

Tabell 26 Resultat av deluträkningar 1‐3 presenterat i TWh/år samt det slutgiltiga resultatet för 
andelen förnyelsebar energi utifrån denna uträkningsmetod. Se början av sektion 5.1.1. 
Kolumnen ”kommentar” förtydligar och motiverar antaganden för varje deluträkning. 
Uträkning (sektion 
5.1.1) 

2020  2050  Kommentar 

1  97  104  Andel elproduktion från kärnkraft antas vara 33 % av 
tillgängliga kärnbränsletillförseln 

2  39  55  Använt de tidigare beräknade andelen på 70 % 
respektive 100 % bioenergi i inmatningen för den 
totala fjärrvärmeproduktionen från tabell 18. 

3  94  131  Andelen slutlig användning från biobränsletillförseln 
som behövs i denna deluträkning antas vara 0,62 som 
är samma som för 2013. 

Totala 
energianvändningen 

380  380  Antas vara 380 TWh/år vilket är ett ungefärligt 
medelvärde för år 2010‐2014. 

Andel  61 %  76 %   
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5.3 Kan nollvisionen uppnås? 
Naturvårdsverket har i sin rapport ”Nollvisionen” (Naturvårdsverket 2012) beskrivit ungefär 
hur Sverige år 2050 skulle se ut för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser. Vägen 
till  att  nå  detta mål  ska  ske  genom  stora minskningar  av  de  inhemska utsläppen,  ett  ökat 
upptag  av  koldioxid  från  skogen  och  genom  att  bidra  till  utsläppsminskningar  utomlands. 
Bland de viktigaste åtgärderna nämns: 

• Ökad handeln med utsläppsrätter. 
• Minskad klimatpåverkan från jord‐ och skogsbruk. 
• Ny elproduktion ska ske med vindkraft, vågkraft, biokraftvärme och solceller. 
• Energieffektivisering av byggnader. 
• Minimering av samhällets transporter. 

 
Observera att andelen förnyelsebar energi som beräknades i den tidigare sektionen inte kan 
relateras  till  frågan  om miljömålet  ”Nollvisionen”  då  det  baseras  på  en  beräkningsmetod 
som inte reflekterar hur stora utläppen är. En andel förnyelsebar energi på 100 % enligt den 
tidigare nämnda beräkningsmetoden betyder då inte att det inte längre finns några utsläpp 
av växthusgaser. 

5.3.1 Minskningar av de inhemska utsläppen 
Att minska de  inhemska utsläppen är enligt beskrivningen  i Nollvisionen (Naturvårdsverket 
2012)  den viktigaste beståndsdelen för att kunna uppnå målet. Ser man i vilken sektor där 
användningen av petroleumprodukter går åt är det överlägset mest i transportsektorn som 
stod  för  76  %  av  den  totala  användningen  år  2013  (Energimyndigheten  2015g). 
Fordonssektorn  är  idag  den  sektor  som  har  det  största  beroendet  av  fossila  bränslen  och 
nollvisionen kommer inte kunna nås om de inte ersätts med alternativa bränslen. Potentiella 
ersättare till fossilbaserade fordonsbränslen som har diskuterats i det här examenarbetet är 
de  som  kan  produceras  från  biomassa  men  även  den  förnyelsebara  elektriciteten  skulle 
kunna  användas  i  exempelvis  elbilar.  De  utsläpp  som  orsakas  av  transportsektorn  skulle 
också kunna motarbetas med upptag av koldioxid, se nästa avsnitt. 
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5.3.2 Ökad upptag av koldioxid från skogen 
Om  inte  utsläppen  minskar  tillräckligt  kan  det  kompletteras  genom  att  i  stället  binda 
koldioxid  i  exempelvis  skogar.  Från  Skogsstyrelsens  rapport  (2008)  som  kort  beskrevs  i 
avsnittet  om  biomassa  kan man  observera  figur  21  som  visar  på  hur  inlagringen  av  kol  i 
skogen kan tänkas variera beroende på skogens tillväxt i fyra olika scenarier. Till år 2050 kan 
man då  se  att  inlagringen av  kol  kommer motsvara någonstans mellan 18‐26 miljoner  ton 
CO2/år  vilket  kan  jämföras  med  de  totala  koldioxidutsläppen  för  år  2013  som  låg  på  56 
miljoner  ton CO2/år  (ibid.).  Ett  annat  alternativ  är  avskiljning och  lagring  av  koldioxid,  CCS 
(carbon capture storage), som togs upp i Naturvårdverkets rapport som första framtidsvision 
(Naturvårdsverket 2012) 

Den  största  energianvändningen  i  transportsektorn  är  den  av  diesel  och  bensin  och  det 
specifika koldioxidutsläppet från dessa drivmedel är ungefär 0,26 kg CO2/kWh (SPBI 2015b). 
Detta  betyder  att  med  den  minsta  uppskattade  inlagringen  av  kol  i  skogen  i  de  olika 
scenarierna – 18 miljoner ton CO2/år vid år 2050 – så kommer skogen att kunna ta upp kol 

som  motsvarar  koldioxidutsläppen  för 
69,2  TWh  bensin  eller  diesel,  vilket  är 
väldigt  nära  den  mängd  bensin  och 
diesel  som  användes  i  transportsektorn 
år  2013,  70,4  TWh  (Energimyndigheten 
2015g). 
 

Figur  21  Den  årliga  lagerökningen  av  kol 
från  de  fyra  scenarierna  presenterade  i 
Skogstyrelsens  rapport  (Skogsstyrelsen  & 
SLU 2008) 
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6 Slutdiskussion 
Här nedan kommer de slutsatser om de studerade förnybara primärenergislagen att disku‐
teras. För vattenkraften är det troligt att effektiviseringar  i kombination med klimatföränd‐
ringar  kommer  att  leda  till  ökningar  av  produktionen medan  andra  faktorer  är  av mindre 
betydelse. Med nuvarande  lagstiftning är det mycket osannolikt att några nya vattenkraft‐
verk med någon betydande  elproduktion  kommer  att  byggas  fram  till  och med 2020  eller 
2050.  Däremot  är  effektiviseringarna  redan  igång  och  ett  antagande  görs  att  samtliga  av 
dagens  (2015)  vattenkraftverk  kommer  att  ha  effektiviserats  fram  till  det  senare  av  dessa 
årtal. Det är även möjligt att de vattenkraftverk som har börjat effektiviseras   kommer att 
vara  redo  för en ny modernisering år 2050 då  teknologin  förmodligen har gått  framåt och 
det  finns  effektivare  generatorer.  Sveriges  nationalälvar  kommer med  stor  sannolikhet  att 
bevaras och den tidigare åsikten att bevarandeopinionen från 70‐talet lade en ”överdriven” 
vikt  på  orörda  älvar  skulle  förmodligen  vara  mycket  kontroversiell  i  dagens  samhälle  då 
miljöfrågor är av stor vikt.  

Till skillnad från vattenkraftverk så beror vind‐ och solkraften på faktorer som påverkar ut‐
byggnaden  av  dessa  kraftverk.  För  vindkraftverken  är  det  ingen  tvekan  om  att  de  rätta 
förhållanden existerar och det finns möjliga områden för vindkraftbyggen som tillsammans 
skulle kunna producera ca 23 TWh/år. Införandet av elcertifikatsystemet har varit en mycket 
betydande  faktor  för  utbyggnaden  av  vindkraftverken  på  land.  Det  finns  idag  tillstånd  att 
bygga vindkraftverk som skulle kunna producera 25,8 TWh/år. Ungefär 6,5 TWh av detta är 
tillståndgivet  för  havsbaserade  vindkraftverk  och  dessa  tillstånd  kommer  troligtvis  inte  att 
utnyttjas,  då  investeringskostnaderna  idag  är  höga  i  kombination  med  de  senaste  årens 
sjunkande pris på elektricitet och elcertifikat. Om havsbaserad vindkraft ska ha en chans för 
utbyggnad de närmaste åren behövs ett riktat styrmedel av den typ som Energimyndigheten 
har undersökt och som under 15 år skulle kunna stödja en utbyggnad av  totalt 15 TWh/år 
havsbaserad vindkraft.  
 
En investerarenkät som gjorts av Elforsk (se avsnitt 4.2.4) visade att finns det flera faktorer 
utöver  de  rent  ekonomiska  som  påverkar  investerarnas  vilja  att  investera  i  vindkraftverk 
positivt och detta gör att ett vindkraftverksprojekt kan tänkas genomföras trots att det inte 
är lönsamt. De finns dock även faktorer som verkar i motsatt riktning, vilket kan leda till att 
lönsamma vindkraftsinvesteringar  inte genomförs.  En mycket betydelsefull  faktor  som kan 
påverka  utbyggnad  av  vindkraft  negativt  är  osäkerheten  om  elcertifikatsystemet men  det 
innebär också att en stabil höjning av elcertifikatpriset skulle kunna leda till fler investeringar. 
En långvarig höjning av elpriset får samma effekt. 
 
Precis  som  för  utvecklingen  av  vattenkraftsproduktionen  så  tycks  klimatet  vara  en 
betydande  faktor  för  potentialutvecklingen  för  ett  ökat  uttag  av  biomassa.  Här  leder 
emellertid inte nödvändigtvis en ökning av tillväxten till större mängd producerad bioenergi 
utan allt beror på de många olika faktorer som påverkar vad som görs av den nya tillgängliga 
biomassan. Som det går att observera utifrån de redovisade potentialundersökningarna om 
biomassa från skogs‐ och jordbruk så skiljer de sig mycket åt beroende på vilken aktör som 
genomfört  dem.  Flera  undersökningar  har  också  delvis  eller  helt  och  hållet  baserats  på 
tidigare gjorda undersökningar, vilket är förståeligt då potentialbedömningar av biomassa är 
komplexa.  Det är mycket svårt att dra en slutsats om hur mycket mera energi som kommer 
att kunna komma från biomassa  i  framtiden och det enda som kan sägas säkert är att det 
kommer att öka. För den bioenergipotential som finns i skogen är det nog säkrast att räkna 
utan  någon  form  av  stamved  för  att  undvika  att  få  en  överpotential  då  stamved  alltid 
kommer ha konkurrerande användningsområden. 
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Den  svenska  solenergin  är  på  framfart med  de  stödmedel  som  finns  idag  kommer  denna 
ökning av solkraft att fortsätta även ett tag framåt. Som Svensk solenergi föreslår så skulle 
ökande satsningar på investeringsstöd och marknadsstöd vara fördelaktiga för utbyggnad av 
solenergisystem.  Om  dessa  ökade  satsningar  inte  skulle  införas  är  det  möjligt  att 
en ”goodwill”‐vilja   kan driva på utvecklingen så som den gjort  för vindkraft, det är till och 
med ganska troligt att det redan finns en sådan om man ser på utvecklingen för solkraft, se 
avsnitt 3.4.2. Hur stor ökningen blir är svårt att sia om men om utvecklingen ser ut som den 
gjort de senaste åren är 2 TWh år 2020 mycket möjligt (ej nätanslutna solceller inräknade). 
 
Sverige  har  redan uppnått  och  gått  om EU:s  nationella målsättning  om 49 %  förnyelsebar 
energi  till  år  2020. Den  stora utmaningen blir  att  se om man  skulle  kunna  förverkliga den 
svenska  regeringens  vision  om  noll  i  nettoutsläpp  av  växthusgaser  till  år  2050. 
Naturvårdsverket tycker att den viktigaste komponenten för att uppnå ett sådant mål är att 
minska de inhemska nettoutsläppen. I grov analys som baseras på en beräkningsformel från 
EU där ett antagande görs att energianvändningen är ca 380 TWh/år även år 2020 och 2050 
så kan man tänka sig att vi har en andel förnyelsebar energi på 61 % till år 2020 och 76 % till 
år 2050. Detta säger dock inget om hur den primära energitillförseln eller utsläppen kommer 
att se ut och de reella siffrorna är antagligen lägre då energianvändning kan komma att öka 
med en ökad population. 
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7 Slutsatser 
• Dagens utbyggda vattenkraftverk kommer till år 2050 vara helt effektiviserade och 

leda till en ökning på ca 2 TWh/år. Samtidigt kommer klimatförändringarna och en 
höjning  av medeldagstemperaturen  att  leda  till  en  ökning  på  ca  6,2  TWh/år  till  år 
2050  om ett  antagande  görs  att  2  °C‐målet  uppfylls.  Detta  skulle  leda  till  en  total  
ökning på ca 8 TWh/år till år 2050. 

• Vindkraftverken  kommer  att  kunna  fortsätta  att  byggas  ut  de  närmsta  åren  och 
genom antaganden från Svensk Vindenergis prognos går det att läsa ut att elproduk‐
tionen från vindkraft  till år 2020 kommer  ligga runt 22 TWh/år. Detta är  rimligt då 
det  idag  redan  håller  på  att  byggas  ut  ytterligare  möjlig  produktion  av  ca  2,58 
TWh/år  och många  projekt  har  tillstånd  att  påbörjas.  Detta  innebär  dock  att man 
troligen  inte  kommer  att  uppfylla  regeringens  planeringsram  att  ha  en 
produktionskapacitet på 30 TWh/år till år 2020.  

• Den  havsbaserade  vindkraften  som  idag  producerar  mindre  än  1  TWh  årligen 
kommer  inte att bidra  till någon ökning de närmaste åren då det  just nu  inte  sker 
någon utbyggnad och kostnaderna är höga. Ett införande av ett styrmedel riktat mot 
den  havsbaserade  vindkraften  skulle  ge  minst  15  TWh/år  till  år  2050.  Om 
antagandet  görs  att  det  kommer  att  finnas  ett  sådant  stöd  kommer  vindkraften 
totalt  att  kunna  bidra  med  ca  37  TWh/år  vid  2050,  vilket  kan  jämföras  med 
regeringens planeringsram för år 2020.  

• Uttaget  av  bioenergi  från  svenskt  skogs‐  och  jordbruk  kommer  säkert  att  öka  och 
mer kan komma att  finnas tillgängligt genom klimatförändringar. Exakt hur mycket 
som kommer finnas och användas för produktionen av bioenergi ät mycket svårt att 
säga.  Det  finns  flera  undersökningar  gjorda  som  sammanfattar  redan  skrivna 
potentialbedömningar  för  bioenergi  och  slutsatserna  för  dessa  och  även  hur  olika 
bedömare ser på en annan aktörs bedömning skiljer sig mellan dessa. 

• Solkraften kommer att  fortsätta öka snabbt de närmaste åren men den  långsiktiga 
ökningen kommer att bero på om nya stöd  införs och även av andra  faktorer  som 
påverkar investerarna.  

• Det  här  examenarbete  har  främst  studerat  potentialer  från  förnyelsebara 
energikällor  i  Sverige. Analysen kan användas  för att  se hur den  förnybara energin 
kan influera huruvida Sverige uppnår miljömål med anknytning till energianvändning. 
Frågan  om  en minskad  energianvändning  och  en  övergång  till  förnybara  energi  är 
idag prioriterade frågor. 

 

 

 

 



  54 

8 Källor 

de Jong, J., Akselsson, C., Berglund, H., Egnell, G., Gerhardt, K., Lönnberg, L., Olsson, B., von 
Stedingk, H. (2013). Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle – En syntes från 
Energimyndighetens bränsleprogram 2007 – 2011. Sammanfattning av syntesrapporten. ER 
2013:16. Energimyndigheten. Eskilstuna.  

Elforsk (2008) ”Vindkraft i framtiden – Möjlig utveckling i Sverige till 2020” Elforsk rapport 
08:17 (2008) 
 
Energimyndigheten (2011) ”Energimarknaderna” Online:     
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energimarknaden/  
   Hämtat: 24 augusti 2015 kl 11:15  
 
Energimyndigheten (2013), ”Riksintresse Vindbruk 2013” (2013)  

Energimyndigheten (2014a) ”Scenarier över Sveriges energisystem – 2014 års långsiktiga 
scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen”  Energimyndigheten 2014:19 

Energimyndigheten (2014b) ”Kol” Online: 
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energisystemet/Kol/ 

Energimyndigheten (2014c) Lindahl. J, ”Svensk sammanfattning av IEA‐PVPS  National Survey 
Report of PV power applications in Sweden 2014” Online: 
http://kfsk.se/solarregionskane/wp‐content/uploads/sites/13/2015/02/Sammanfattning‐av‐
IEA‐PVPS‐svenska‐solcellsrapport.pdf  
 
Energimyndigheten (2014d)  Pressmeddelande Online: 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Produktionskostnadsb
ed%C3%B6mning%20f%C3%B6r%20vindkraft%20i%20Sverige_20140623.pdf 

Energimyndigheten (2015a)  ”Om elcertifikatsystemet” Online:   
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om‐elcertifikatsystemet/ 
   Hämtat: 24 augusti  
 
Energimyndigheten (2015b), ”Energimyndighetens stöd till vindkraft” (2015) 
https://www.energimyndigheten.se/Om‐oss/Var‐verksamhet/Framjande‐av‐
vindkraft/Bygga‐vindkraftverk‐/  Access date: 28 juli kl 13:50 

Energimyndigheten (2015c) , ”Kvartalsrapport 2015” Online: 
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Kvartalsrapporter/K
vartalsrapport%20nr1%202015%20(2).pdf 

Energimyndigheten (2015d) ”Riksintressen för vindbruk” BILD, Online: 
https://www.energimyndigheten.se/Om‐oss/Var‐verksamhet/Framjande‐av‐
vindkraft/Riksintresse‐vindbruk‐/ Access date: 29 juli 2015 kl 12.10 

Energimyndigheten (2015e), ”Stöd till Solceller” Online: 
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella‐bidrag‐och‐stod‐du‐kan‐soka/Stod‐till‐
solceller/ Access date: 1 September 2015 10:08 



  55 

 
Energimyndigheten (2015f), ”Havsbaserad vindkraft” Online: 
http://www.regeringen.se/contentassets/9635c7acf4934ee8ae27bc5bbb2e37ec/havsbaser
ad‐vindkraft.pdf 

Energimyndigheten (2015g), ”Energiläget i siffror” 
 
Energimyndigheten (2015h) “Olja” Online: 
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad‐ar‐energi/Energibarare/Fossil 
energi/Olja/ 
 
Energimyndigheten (2015i) ”Slutlig användning” Online: 
http://www.energimyndigheten.se/Statistik/Slutlig‐anvandning/ 
 
Energifakta (2016) ”Svensk elproduktion samt begreppen intermittent, regler‐ och baskraft.” 
http://energifakta.com/2014/june/svensk‐elproduktion‐samt‐begreppen‐intermittent‐
regler‐och‐baskraft.html Hämtat: 28/4 
 
E.On (2014) ”Konkurrens och monopol” (2014) Online: 
http://www.eon.se/foretagskund/Produkter‐och‐priser/Naturgas/Priser‐och‐
avtal/Natavgifter/Gasmarknaden/ 

Europeiska kommissionen (2011a) ”Europa 2020‐målen” Online: 
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu‐targets/index_sv.htm  
 
Europeiska kommissionen (2011b) “A Roadmap for moving to a competitive low carbon 
economy in 2050” (Brussel). Hämtat: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)01
12_/com_com(2011)0112_en.pdf    
 
EUR‐Lex (2011) ”Strategi till klimatförändringar fram till 2020 och senare”Online: 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28188_sv.htm 
 

Globalis (2015)  , ”Import av råolja” Online: 
http://www.globalis.se/Laender/Sverige/(show)/indicators/(indicator)/7882 

Gustavsson. M, Särnholm. E, Stigson P, Zetterberg. L.  (2011) ”Energy Scenario for Sweden 
2050 ‐ Based on renewable energy technologies and resources” (2011) IVL and WWF 

IEA (2015a), Tomas Trusz, International Energy Statistics “Coal Data System” 

IEA (2015b) , International Energy Statistics, “Key World Energy Statistics”  

Industridepartementet (1979), ”Fortsatt vattenkraft‐utbyggnad” ISBN: 91‐7186‐051‐7 

Jonasson L. (2005) “Svenskt jordbruk om oljan kostar 100 dollar per fat” Presentation. 

Jämtkraft (2015) , ”Hur fungerar vattenkraften” Online: http://www.jamtkraft.se/om‐
jamtkraft/var‐fornybara‐produktion/vattenkraft/hur‐fungerar‐vattenkraft/   Hämtat: 10 juli, 
14:43  



  56 

Kamp. S (2013),  ”Sverige potential för elproduktion från takmonterade solceller – teoretisk, 
teknisk och ekonomisk analys.”  

Kharas. H (2011), ”The emerging middle class in Developing countries” Brooking institution. 
Hämtat: http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676‐
1292528456380/7626791‐1303141641402/7878676‐1306699356046/Parallel‐Sesssion‐6‐
Homi‐Kharas.pdf 
 
Kungliga Vetenskapsakademin (2009) Information från Kungliga akademins energiutskott – 
Vetenskapliga argument i energidebatten No 5 ”Om vattenkraft” 
 
Kommissionen mot oljeberoende (2006) ”På väg mot ett oljefritt Sverige”  
 
Lantmännen (2007)  “Bioenergi från jordbruket – en växande resurs” Lantmännen SOU 
2007/36 

Lantmännen (2006) Lantmännens affärsvision. Presentation inför kommissionen mot 
oljeberoende 2006 av Birgitta Johansson Hedberg 

Larsson. M (2015) , ”Oljekrisen på 1970 talet” Online:  
http://www.handelnshistoria.se/historien/handelns‐epoker‐och‐artal/oljekrisen‐pa‐1970‐
talet/  

LRF (2011) Lantbrukarnas riksförbund, “LRFs energistrategi” Riksförbundsstämma.   

LRF (2005) Lantbrukarnas riksförbund , “LRFs energiscenario till år 2020”  

Naturskyddsföreningen (2014) ”Biobränslen för en hållbar framtid – Utmaningar för ett 
100% förnybart energisystem i Sverige”  

Naturvårdsverket (1997) ”Sverige år 2021” Naturvårdsverkets framtidsstudie. Rapport 4755  

Naturvårdsverket (2012) , ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan koldioxiutsläpp 2050” 
(2012). Hämtat: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978‐91‐
620‐6537‐9.pdf 
 
Näringsdepartementet (2007) Regeringskansliet ”Bioenergi från jordbruket – en växande 
resurs” Rapport: SOU 2007:36 

Regeringen (2014) ”Regeringens budgetproposition” Prop 2014/15:1 

Riksdagens (1980) Protokoll 1979/1980:168 

Regeringskansliet (2009), “En sammanhållen klimat‐ och energipolitik” 
Available at: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2009/03/prop.‐
200809162/  
 
Svebio (2008)  ”Potentialen för bioenergi –tillgång ‐användning”   

SMHI (2014), ”Normal globalstrålning under ett år” Online: 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal‐globalstralning‐under‐ett‐ar‐
1.2927  



  57 

Svensk Solenergi (2015) http://www.svensksolenergi.se/fakta‐om‐solenergi/solvaerme 

Svensk Solenergi (2014), ”Debatt: Det behövs en plan” Online: 
http://www.svensksolenergi.se/press/pressmeddelanden‐debattartiklar/debatt‐det‐
behoevs‐en‐plan 

SPBI (2015a) Svenska petroleum och biodrivmedel insitutet ”Svenska oljestatistiken – Import 
och export” 

SPBI (2015b), Svenska petroleum och biodrivmedel insitutet ”Raffinering av råolja”  Online: 
http://spbi.se/var‐bransch/produktion/raffinering‐av‐raolja/  

SCB (2000) Miljöskatter och miljöskadliga subventioner, SCB Rapport 2000:3 

SCB  (2012) ”Sveriges yta mindre enligt ny beräkningsmodel” (2012) Online: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta‐statistik/Statistik‐efter‐amne/Miljo/Markanvandning/Land‐‐
och vattenarealer/12838/12845/Behallare‐for‐Press/Sveriges‐yta‐mindre‐enligt‐ny‐
berakningsmodell/  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (2016), Nedslag i Svensk Kärnkraftshistoria 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Historik/ 
 
Svensk Vindenergi (2015a), ”Vindkraftstatistik och prognos” (2015) Online: 
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp‐content/uploads/2015/07/Statistik‐och‐prognos‐
vindkraft‐20150703.pdf  

Svensk Vindenergi (2015b) , ”Lathund – Olika begrepp när du talar om vindkraft” Online: 
http://www.vindkraftsbranschen.se/start/vindkraft/lathund‐2/  

Svensk Vindenergi (2014a), ”Vindkraften fortsätter att byggas ut trots lågt elpris” Online: 
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/vindkraften‐fortsatter‐att‐
byggas‐ut‐trots‐lagt‐elpris/  

Svensk Vindenergi (2014b), ”Så når vi 30 TWh vindkraft till år 2020 – och en fortsatt bra 
utveckling till 2030” Online: http://www.vindkraftsbranschen.se/wp‐
content/uploads/2014/12/S%C3%A5‐n%C3%A5r‐vi‐30‐TWh‐till‐2020‐och‐en‐fortsatt‐bra‐
utveckling‐till‐2030.pdf  

Skogsstyrelsen och SLU (2008) ” Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att bruka och sköta 
den svenska skogen ‐ Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008” SKA‐VB 08, s 
105‐106.  

Sternberg. H  (2013)  Länsstyrelsen Dalarnas län  ”Underlag för potentialberäkningar av 
förnybar energi”  

Svensk Energi (2014a) ”Vattenkraften värd att värna”, Online:  
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Fokusblad/Vattenkraften%20värd%20att%2
0värna_Fokusblad.pdf  

Svensk Energi (2014b), “De största vattenkraftstationerna” (2014) Online: 
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/De‐storsta‐
vattenkraftstationerna/    



  58 

Svensk Energi (2015a) ”Vattenkraft och miljön” Online: 
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraft‐och‐miljon/ 

Svensk Energi (2015b) ”Nordisk  elproduktion påverkas av våtår och torrår.”  
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vatar‐och‐torrar/ 

Svenska kolinstitutet (2015),  ”Naturresursen kol” Online: 
http://www.kolinstitutet.se/naturresursen.htm 

Söder. L (2013), “Påväg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el I Sverige” Online: 
http://kth.diva‐portal.org/smash/get/diva2:657544/FULLTEXT01.pdf 
 
Vinnova (2009) ”Solenergi ‐ en fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn och 
Tillväxtområden i svensk exportindustri.”  
 
Vattenfall (2015), ”Mer kraft i älvarna” Online: http://news.vattenfall.com/sv/article/mer‐
kraft‐i‐framtidens‐alvar  
 
Älvräddarna (2015)  ”Vattenkraften och dess miljöpåverkan” 
http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft  Hämtad: 14/10/15 

 

 

 


