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Abstract 
The Energy Agreement from 2016 is comprised of several goals for the forming of the Swedish 
power system. The Swedish power system should be ecologically sustainable, competitive and 
be able to supply power without interruption. Furthermore, this agreement also involves a goal 
of a 100% renewable power generation in 2040, which has been analyzed in this report. The 
aim with his report is to highlight problems that might occur in the case of an unbalanced power 
system with respect to ecological sustainability, competitiveness and safe supply. The report 
also aims to raise awareness amongst the actors in the Swedish energy system and highlight 
problems in the future. The main scientific method used in this report is a formative 
examination where interviews with the power company representatives gave a deeper 
understanding of the power system as of now, but also in the future. Another scientific method 
used has been an explorative examination throughout the literature studies, where these two 
methods combined has enabled explanations and causations. The foremost source of 
information are scientific studies connected to the power system, where KTH’s database Primo 
and Google Scholar has been used as a primary medium for searches. Authorities and NGOs, 
such as the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) and North European 
Energy Perspectives Project (NEPP), has also been used as a primary source of information. 
The results show problems connected to lack of effect, inertia as well as a decrease of plannable 
power through the closure of nuclear power plants and thermal power plants due to new 
taxation. The result also shows that an introduction of wind power to the Swedish power system 
also decrease the national independence and rely more on import of power, mainly from 
Germany which have a higher share of fossil elements. In other situations, it also leads to a 
higher export where Swedish power removes fossil elements in other countries. Furthermore, 
a long-term strategy and increased cooperation between the systems actors is crucial for the 
development of the future energy system with focus on implementing system services which 
are decreasing with the decrease of plannable power. The share of wind power is expected to 
rise to 2030, at the same time the plannable power, nuclear and thermal power, is expected to 
drop. The national goal of a renewable power generation is reached by the year 2040 is not 
likely, where the current nuclear power reactors will remain their entire economic life span 
which spans to 2045, with chance of life span extension. 
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Sammanfattning 
Energiöverenskommelsen 2016 innefattade ett flertal mål och implikationer för utformningen 
av det svenska el- och energisystemet. Sveriges energisystem ska vara ekologiskt hållbart, 
konkurrenskraftigt och försörjningstryggt. Utöver detta så omfattas överenskommelsen av en 
målsättning om 100% förnyelsebar elproduktion år 2040, som analyserats i rapporten. Syftet 
med rapporten är att belysa problematiken som kan uppkomma vid ett obalanserat elsystem 
med avseende på försörjningstrygghet, ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft. Här ämnar 
rapporten även att öka medvetenheten bland aktörer inom det svenska energisystemet och 
synliggöra problematik som kan uppkomma efter år 2040. Den huvudsakliga vetenskapliga 
metoden är en formativ undersökning där intervjuer med kraftbolag genomförts för att få en 
djupare förståelse för det framtida kraftsystemet. Sedan har även en explorativ undersökning 
genomförts genom litteraturstudier. Dessa två undersökningar har tillsammans möjliggjort 
förklaringar av orsakssamband. Det främsta källmaterialet i rapporten är vetenskapliga artiklar 
kopplade till el- och energiområdet, där KTH:s Databas Primo samt Google scholar använts 
som främsta medium för sökningar. Myndigheter och organisationer som Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt North European Energy Perspectives Project 
(NEPP) har bidragit med information. Resultaten visar att det finns problematik kopplade till 
effektbrist, svängmassa och planerbarhet i och med en nedläggning av kärnkraften, där en 
samtida beskattning av avfallsbaserad kraftvärme ytterligare försämrar tillgången på effekt. 
Resultaten visar även att introducering av vindkraft till systemet ökar det svenska 
importberoendet av el från Tyskland med högre andel fossila inslag, men samtidigt bidrar till 
en ökad export där svensk el kan trycka bort smutsig el i andra länder. Vidare beskrivs 
långsiktighet och ett ökat samarbete mellan systemets aktörer som av stor vikt för utvecklingen 
av det framtida elsystemet samt ett ökat fokus på implementering av systemtjänster som 
försvinner från systemet framöver. Andelen vindkraft beräknas öka till år 2030 samtidigt som 
kärnkraft och värmekraft, som båda är planerbara kraftslag, beräknas minska. Att målet om 
förnyelsebar elproduktion införlivas 2040 är inte troligt, då kärnkraftsreaktorerna beräknas 
drivas hela deras ekonomiska livslängd vilket löper ut 2045.  
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Förord 
Vi vill i den här rapporten lyfta fram ett antal människor som varit till stor hjälp för dess resultat. 
Främst vår handledare på WSP, Claës af Burén, som inspirerat och assisterat oss i arbetet från 
dess att vi skulle välja ämne till att svara på frågor kontinuerligt. Därutöver har de olika 
medarbetarna i Energigruppen på WSP också varit till stor hjälp, inte minst med att känna oss 
välkomna på kontoret men även där de med sina olika expertområden hjälpt oss under arbetets 
gång. Vidare vill vi tacka vår handledare på KTH, Per Lundqvist, för handledningen och 
hjälpen där ämnet kunde specificeras bättre och den löpande hjälpen. Dessutom har alla 
företagsrepresentanter som vi intervjuat varit till stor hjälp där vi försökt fånga in både 
producentperspektiv och konsumentperspektiv. Tack!  



 

 4 

Innehållsförteckning 
ABSTRACT .............................................................................................................................................................................. 1 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................................ 2 
FÖRORD ................................................................................................................................................................................... 3 
FIGURINNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................................................................................................................. 6 
TABELLINNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 7 
BEGREPP, DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR ................................................................................................. 8 
1. INLEDNING ......................................................................................................................................................................... 9 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................................... 9 
1.2 RELEVANS ...........................................................................................................................................................................................10 
1.3 SYFTE...................................................................................................................................................................................................10 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................................................................10 
1.5 MÅL .....................................................................................................................................................................................................11 

2. METOD............................................................................................................................................................................... 11 
3. RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE................................................................................................................. 13 

3.1 NULÄGE I ELSYSTEMET ....................................................................................................................................................................13 
3.2 STYRMEDEL I ELPRODUKTIONEN ...................................................................................................................................................20 
3.3 KONKURRENSKRAFT.........................................................................................................................................................................23 

3.3.1 Elpris ........................................................................................................................................................................................ 23 
3.4 FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET, AKTÖRER OCH ANSVAR ....................................................................................................................25 
3.5 KRAFTSYSTEMBALANS .....................................................................................................................................................................28 

3.5.1 Svängmassa ........................................................................................................................................................................... 28 
3.5.2 Primärreglering .................................................................................................................................................................. 29 
3.5.3 Efterfrågeflexibilitet .......................................................................................................................................................... 29 

3.6 TRANSMISSIONSKAPACITET ............................................................................................................................................................31 
3.7 BRIST- OCH ÖVERSKOTTSSITUATIONER ........................................................................................................................................32 

3.7.1 Effektbalans .......................................................................................................................................................................... 32 
3.7.2 Effektbrist ............................................................................................................................................................................... 33 
3.7.3 Energibrist ............................................................................................................................................................................. 34 
3.7.4 Energiöverskott ................................................................................................................................................................... 34 

3.8 ELPRISETS PÅVERKAN PÅ FRAMTIDA INVESTERINGAR ..............................................................................................................35 
3.9 EKOLOGISK HÅLLBARHET ................................................................................................................................................................37 

3.9.1 Klimatneutral elförsörjning ........................................................................................................................................... 39 
3.9.2 Klimatneutral fjärrvärmeförsörjning ........................................................................................................................ 40 

3.10 FRAMTIDEN .....................................................................................................................................................................................42 
3.10.1 Effektreglering .................................................................................................................................................................. 42 
3.10.2 Lagringsmöjligheter ....................................................................................................................................................... 43 
3.10.3 Elkonsumtion ..................................................................................................................................................................... 45 
3.10.4 Elsystemsutmaningar ..................................................................................................................................................... 46 

4. RESULTAT FRÅN INTERVJUSTUDIE ....................................................................................................................... 52 
4.1 FRAMTIDA ELPRODUKTION .............................................................................................................................................................53 

4.1.1 Värmekraft ............................................................................................................................................................................ 53 
4.1.2 Kärnkraft ................................................................................................................................................................................ 54 
4.1.3 Vattenkraft ............................................................................................................................................................................ 54 
4.1.4 Intermittent kraft ............................................................................................................................................................... 54 



 

 5 

4.2 GEMENSAM FRAMTIDSVISION OCH SAMARBETE MELLAN AKTÖRER .......................................................................................56 
4.2.1 Nya tjänster och kundperspektiv ................................................................................................................................. 56 

4.3 ENERGIUTMANINGAR .......................................................................................................................................................................58 
5. RESULTAT SCENARIO .................................................................................................................................................. 59 
6. DISKUSSION ..................................................................................................................................................................... 61 
7. SLUTSATS ......................................................................................................................................................................... 67 

7.1 VIDARE UNDERSÖKNING ..................................................................................................................................................................68 
8. KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................................... 69 

8.1 LITTERATURKÄLLOR ........................................................................................................................................................................69 
8.2. BILDKÄLLOR......................................................................................................................................................................................76 

BILAGOR ................................................................................................................................................................................ 78 
BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR .................................................................................................................................................................78 
BILAGA 2: ENKÄTFRÅGOR ......................................................................................................................................................................79 
BILAGA 3: BEFOLKNINGSMÄNGD PER ELOMRÅDE .............................................................................................................................80 
BILAGA 4: BERÄKNINGAR .......................................................................................................................................................................81 

Bilaga 4.1 Scenarioberäkningar tillförd energi................................................................................................................ 81 
Bilaga 4.2 Scenario efterfrågad energi ................................................................................................................................ 85 
Bilaga 4.3 Prognos utbyggd vindkraft .................................................................................................................................. 87 

 
  



 

 6 

Figurinnehållsförteckning 
FIGUR 1: TOTAL ELANVÄNDNING UTIFRÅN OLIKA ENERGIBÄRARE 2000-2017 INKLUSIVE FÖRLUSTER. ..................................13 
FIGUR 2: STATISTIK SVENSK ELPRODUKTION [TWH] 2000–2017. EXKLUDERAR PRODUKTION FÖR EGET BRUK..................14 
FIGUR 3: SVENSK ELANVÄNDNING PER SEKTOR 2017.. .........................................................................................................................14 
FIGUR 4: FÖRÄNDRING I TOTAL INSTALLERAD EFFEKT I SVERIGE ÅREN 2000–2017 ...................................................................15 
FIGUR 5: SWEDEN COUNTRY SAMT EGEN REDIGERING MED ELOMRÅDESINDELNING. .....................................................................16 
FIGUR 6: ANDEL INVÅNARE INOM VARJE ELOMRÅDE 2018. .................................................................................................................17 
FIGUR 7: JUDGE HAMMER AUCTION. ..........................................................................................................................................................20 
FIGUR 8: BLUR CHART COMPUTER.............................................................................................................................................................21 
FIGUR 9: GOATS COMPETITION. ..................................................................................................................................................................23 
FIGUR 10: ELPRIS I SEK/MWH PER ELOMRÅDE OCH MÅNAD 2018. ................................................................................................24 
FIGUR 11: LIGHT BULB LIGHTS ELECTRICITY..........................................................................................................................................25 
FIGUR 12: CHECKMATE CHESS RESIGNATION. ........................................................................................................................................26 
FIGUR 13: BALANCE SWING EQUALITY. ....................................................................................................................................................28 
FIGUR 14: POWER POLES UPPER LINES ...................................................................................................................................................31 
FIGUR 15: STATISTISK SVENSK IMPORT SAMT EXPORT AV EL ÅR 2018. IMPORT BETECKNAS MED POSITIV SIFFRA, EXPORT 

BETECKNAS MED NEGATIV.. ..............................................................................................................................................................32 
FIGUR 16: ELPRIS I ÖRE/KWHEL SOM KRÄVS FÖR ATT ETT ENSKILT KRAFTSLAG SKA VARA LÖNSAMT. ......................................36 
FIGUR 17: ENVIRONMENTAL PROTECTION NATURE. .............................................................................................................................37 
FIGUR 18: SMOKE SMOKING CHIMNEY. .....................................................................................................................................................38 
FIGUR 19: NETTOUTSLÄPP AV KOLDIOXID FRÅN SVENSK ELFÖRSÖRJNING. .......................................................................................40 
FIGUR 20: NETTOUTSLÄPP AV KOLDIOXID SVENSK FJÄRRVÄRMEFÖRSÖRJNING. ..............................................................................41 
FIGUR 21: DOORS CHOICES CHOOSE..........................................................................................................................................................42 
FIGUR 22: PHONE BATTERY CHARGE. .......................................................................................................................................................44 
FIGUR 23: CAR ELECTRIC HYBRID. ............................................................................................................................................................45 
FIGUR 24: NIAGRA FALLS WATERFALL WATER. ....................................................................................................................................48 
FIGUR 25: REW POWER PLANT CLOUDS. .................................................................................................................................................49 
FIGUR 26: WINDRÄDER WIND POWER PARK..........................................................................................................................................51 
FIGUR 27: INSTALLERAD EFFEKT 2000-2030, PROGNOS FRÅN 2019-2030 ................................................................................59 
FIGUR 28: RESULTAT ÖVER TILLGÄNGLIG ENERGI SAMT EFTERFRÅGAN ............................................................................................60 
FIGUR 29: PROGNOS UTBYGGD VINDKRAFT 2018–2030. ...................................................................................................................87 
 

 
 
  



 

 7 

Tabellinnehållsförteckning 
TABELL 1: UPPDELNING FÖRETAG MELLAN INTERVJU OCH SJÄLVIFYLLD ENKÄT..............................................................................11 
TABELL 2: INSTALLERAD EFFEKT [MW] PER KRAFTSLAG OCH ELOMRÅDE 2018-01-01. ...........................................................16 
TABELL 3: FÖRETAG SAMT DERAS KRAFTTILLGÅNGAR I SVERIGE, 2017-12-31, SOM RÄKNAS IN I STUDIEN  [MW]. ............18 
TABELL 4: EFFEKT [MW] TILLGÄNGLIG FÖR EFTERFRÅGEFLEXIBILITET UPPDELAT PER SEKTOR.. .............................................30 
TABELL 5: SCENARIER EFFEKTBALANS PER ELOMRÅDE TOPPFÖRBRUKNINGSTIMMEN VINTER 2018/2019 FÖR TRE 

VINTERSCENARIER..............................................................................................................................................................................33 
TABELL 6: SCENARIO ÖVER HUR TOPPLASTEN ÄNDRAS FRÅN 2018–2040. ....................................................................................34 
TABELL 7: KOSTNAD OCH EKONOMISK LIVSLÄNGD FÖR OLIKA TYPER AV KRAFTSLAG MED OLIKA MÄNGD INSTALLERAD 

EFFEKT.  ................................................................................................................................................................................................35 
TABELL 8: ÖVERSIKTSBILD ÖVER HUR OLIKA TEKNIKER KAN MÖTA FLEXIBILTETSUTMANINGAR. ...............................................43 
TABELL 9: EFFEKTHÖJNING AV VATTENKRAFT I 10 ÄLVAR. .................................................................................................................47 
TABELL 10: PERSONER SOM VARIT INVOLVERADE I STUDIEN GENOM INTERVJUER OCH ENKÄTER. .............................................52 
TABELL 11: TILLFÄRD ENERGI [TWH] PER KRAFTSLAG 2000-2017 ..............................................................................................81 
TABELL 12: INSTALLERAD EFFEKT [MW] PER KRAFTSLAG 2000-2017. ........................................................................................82 
TABELL 13: INSTALLERAD EFFEKT [MW] PER KRAFTSLAG 2018-2030 ENLIGT SCENARIO........................................................83 
TABELL 14: RESULTATET AV BERÄKNINGARNA, TILLFÖRD ENERGI PER KRAFTSLAG [TWH] ÅREN 2018–2030. ..................83 
TABELL 15: ENERGITILLFÖRSEL 2000-2017 [TWH]. ........................................................................................................................85 
TABELL 16: SCENARIO ENERGIBEHOV 2018-2030 [TWH] BASERAT PÅ SCENARIO AV NEPP. ..................................................86 
TABELL 17: PROGNOS UTBYGGD VINDKRAFT 2018–2022 .................................................................................................................87 

  



 

 8 

Begrepp, definitioner och förkortningar 
Effekt: Momentan elproduktion i 
tidsperioden sekund [W] 
Elcertifikat: Ett certifikat som utgivs av 
staten till producenter av förnybar el. 
Företag som producerar el behöver inneha 
ett visst antal elcertifikat. 
Elpris: Det pris konsumenten betalar 
elproducenten per enhet konsumerad el.  
Elsystemet: Den elektriska delen av 
energisystemet. 
Energi: Effekt över tidsperioden timme 
[Wh] 
Energimarknadsinspektionen: EI. Statlig 
förvaltningsmyndighet som ansvarar för 
tillsyn och regleringar på energimarknaden. 
Energisystemet: Energisystemet i sin 
helhet. Involverar energi till transport-, 
industri-, bostads- och servicesektorn. 
Frekvens: Anger perioder per sekund, 
vilken är 50 Hz i svenska elsystemet. 
Frekvensomriktare: Ändrar frekvens då 
frekvensen styr en motors varvtal och inte 
behöver korrelera med elsystemets 
frekvens. 

Intermittent kraft: Väderberoende 
kraftslag såsom vind- och solkraft. Icke 
planerbar kraft. Se volatil kraft. 
Seriekompensering: Teknik som 
förbättrar överföringsförmågan i kraftnätet 
SVK: Svenska Kraftnät. Systemansvarig 
myndighet för elförsörjning. 
Synkrongenerator: Omvandlar mekanisk 
energi till elektrisk energi där frekvensen är 
bunden till generatorns varvtal 
Reglerkraftmarknad: Marknad för 
frivillig upp- och nedreglering av 
produktion 
Transmission: Elöverföring genom 
stamnätet, 220–400 kV spänning. 
Vattendom: Vattenverksamhetslag under 
tillsyn av Länsstyrelsen. 
Volatil kraft: Väderberoende kraftslag 
såsom vind- och solkraft. Icke planerbar 
kraft. Se intermittent kraft. 
Ekosystem: Är ett ekologiskt system som 
innefattas av allt levande och dess livsmiljö 
inom ett område
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1. Inledning 
Det svenska elsystemet är ett komplext system med många komponenter. Om systemets 
komponenter ändras förändras proportionerna mellan de olika tjänsterna. Detta måste planeras 
för och mötas. Nya kraftverk tar lång tid att anlägga, sett till tillståndsprövning och byggnation, 
och det blir därav angeläget att systemets parter har ett långsiktigt perspektiv för att undvika 
flaskhalsar vid kommande utbyggnad. Även för att identifiera bristsituationer och därav främja 
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som fick spridning världen över i samband med 
brundtlandkommissionen år 1983 och den efterföljande rapporten som publicerades fyra år 
senare, år 1987 (Dimaria, 2019).  I enlighet med Brundtlandrapporten definieras hållbar 
utveckling enligt följande: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov’’ 
(KTH, 2018).  Hållbar utveckling har aldrig varit mer aktuellt sedan klimatmötet COP21 i paris 
år 2015, där ett mål om att minska växthusgasutsläppen och därmed den globala 
uppvärmningen till maximalt 2 grader godkändes av de nästan 200 deltagande nationer (United 
Nations, 2016). Samma år beslutade Förenta Nationerna om nya globala mål för hållbar 
utveckling som involverar hela världen. Det finns 17 stycken mål med 169 förknippade delmål, 
där målen löper till och med år 2030 (Guterres, 2018).  
 
De globala målen är tänkt att vara ett ramverk för hur hållbarhetsarbetet världen över ska 
bedrivas i syfte att främja hållbar utveckling och globalt partnerskap (Monkelbaan, 2019). 
Sveriges energisystem är ett av världens mest hållbara, men Sverige är fortfarande långt från 
helt förnyelsebart (Energimyndigheten, 2015). I Sveriges energisystem 2015 var 148 TWh av 
totalt 525 TWh fossila energiråvaror (Energimyndigheten, 2017d). Ett förnyelsebart 
energisystem innebär att systemet ej använder fossila resurser som inte är oändliga (Glavic & 
Lukman, 2007). Viktiga globala mål för utvecklingen av Sveriges energisystem är mål nummer 
sju, Hållbar energi för alla, mål nummer nio, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
samt mål nummer 13, Bekämpa klimatförändringarna (Guterres, 2018).  
 
Ungefär ett år efter COP21, Den 10 juni 2016, slöts en överenskommelse mellan fem partier i 
den svenska riksdagen. Överenskommelsen kom att kallas energiöverenskommelsen, där 
riktlinjer för den framtida energipolitiken i Sverige befästes. Det svenska energisystemet ska 
syfta till att säkerhetsställa ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet samt vara 
konkurrenskraftigt. Ett av målen med överenskommelsen är att den svenska elproduktion ska 
vara helt förnyelsebar år 2040. Enbart förnyelsebar elproduktion 2040 har ett flertal 
implikationer för det svenska elsystemet, Där exempelvis kärnkraften ej klassas som 
förnyelsebar elproduktion. Målet antyder därmed på att kärnkraften ej används år 2040. Målet 
innebär dock inte ett stoppdatum för kärnkraften (Regeringskansliet, 2016). Det svenska 
elsystemet har länge varit beroende av kärnkraften där kärnkraftverken producerade 34% av 
den totala elproduktionen 2015, dvs 54 TWh el av totalt 159 TWh (Energimyndigheten, 
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2017d). För att elsystemet ska klara sig utan kärnkraften krävs det stora förändringar, där 
många aktörer inom området kan komma att påverkas (Byman, 2016). Utifrån olika scenarion 
om framtida energi- och elanvändning kommer den inhemska produktionen behöva variera 
kraftigt, för att nå de mål som satts upp samt att säkerhetsställa försörjningstryggheten, 
ekologisk hållbarhet samt konkurrenskraften (Energimyndigheten, 2016). 

1.2 Relevans 
Huruvida rapporter om framtida elanvändning stämmer överens med olika kraftbolags 
energiplaner/energiproduktion är intressant främst för den svenska staten då en stabil och säker 
eltillförsel till landets invånare ligger i deras intresse. Projektet är även viktigt för andra aktörer 
inom den svenska elmarknaden, då en sammanställning av det förväntade utbudet jämfört med 
den förväntade efterfrågan kan komma att påverka framtida investeringar och beslut, som i sin 
tur påverkar aktörerna på marknaden. Dessa aktörer kan exempelvis vara kraftbolag såsom 
Ellevio, Vattenfall eller myndigheter såsom Energimyndigheten samt statliga verk som 
Svenska Kraftnät.  
 
Projektets relevans kopplat till hållbar utveckling är att genom ett sammanställande och en 
analys av kraftbolags befintliga kraftplaner identifiera brister som kan leda till ett ökat 
användande av fossila bränslen i elsystemet framgent. Detta i form av reservkraft som måste 
användas om förbrukningen är högre än produktionen, där reservkraften inom det svenska 
systemet har högre växthusgasutsläpp. Importering av elektricitet från andra närliggande länder 
är även det något som görs för att täcka eventuella brister i inhemsk elproduktion. Att 
identifiera vart denna elektricitet kommer ifrån och hur stora växthusgasutsläpp respektive 
elmix har ger därmed en bild av hur bristsituationer påverkar den hållbara utvecklingen i 
Sverige. 

1.3 Syfte 
Syftet är att belysa problematiken som kan uppkomma vid ett obalanserat elsystem med 
avseende på försörjningstrygghet, ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft. Här ämnar 
rapporten att öka medvetenheten bland aktörer inom det svenska energisystemet och synliggöra 
problematik som kan uppkomma efter år 2030. 

1.4 Frågeställningar 
• Hur ser energibolagens kraftplaner ut fram till 2030?  
• Givet dessa planer, hur sannolikt är det att vi har en helt förnyelsebar elproduktion 

2040? 
• Vad behöver det finnas för kraftproduktion för att klara den inhemska användningen? 
• Kommer den behövda produktionen finnas tillgänglig? 
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1.5 Mål  
• Öka medvetandet bland olika aktörer inom området gällande den planerade 

produktionen jämfört med den framtida efterfrågan. 
• Belysa de olika aktörernas syn på de svenska riktlinjerna inom energipolitiken. 
• Undersöka det utbud av kraftproduktion jämfört med den antagna efterfrågan 2030. 

 

2. Metod 
Metoden som kommer användas för att utföra arbetet kommer vara uppdelat i tre olika delar. 
Den första delen kommer vara en intervjustudie och en enkätstudie tillsammans med 
kraftbolag, vars uppdelning kan ses i tabell 1. Här kommer företag involveras baserat på deras 
krafttillgångar där målet med studien är att inkludera energibolag som gemensamt står för 80% 
av krafttillgångarna i Sverige. Dessa kan skådas i tabell 2. Som utgångspunkt används 
Energiföretagens rapport “Energiåret 2017 - Elproduktion”. I rapporten används installerad 
effekt som referenspunkt, och denna var 2017-12-31 totalt 38 851 MW fördelat på vattenkraft, 
kärnkraft, vindkraft, solkraft och övrig värmekraft. Värt att ha i åtanke är att denna effekt är 
maxeffekt och reglerbarheten är olika per respektive kraftslag. (Energiföretagen, 2018a). I 
dessa 38 851 MW inkluderas SVK med 640 MW. Detta för att SVK är ansvariga för 
upphandling av effektreserv (SFS 2016:423). I tabell 3 har dessa 640 MW allokerats hos 
Sydkraft AB som är ansvariga för effektreserven 2018–2019 (Svenska kraftnät, 2018b). Dessa 
640 MW placeras sedan under “övrig värme”. Värt att notera är att denna kraft inte används 
kontinuerligt utan vid behov då ingen produktion finns tillgänglig för att balansera 
kraftsystemet. 
 
Tabell 1: Uppdelning företag mellan intervju och självifylld enkät. Uppdelningen är storleksmässig. 

Intervju Enkät 

Vattenfall AB BillerudKorsnäs 

Uniper SE Södra Cell 

Fortum Tekniska Verken Linköping 

Skellefteå Kraft StoraEnso 

Stockholm Exergi Karlstad Energi 

E.ON Söderenergi AB 

Mälarenergi SCA 

Jämtkraft AB Lulekraft AB 

Göteborgs Energi AB Växjö Energi 
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Holmen Energi AB  

Holmen  
 
I den andra delen genomförs en genomgående litteraturstudie över bland annat nuläget i 
kraftsystemet vilket involverar styrmedel, lagar, nuvarande kraftslag samt en analys över dessa 
systemtjänster. Vidare undersöks i litteraturstudien även hur ett framtida kraftsystem kan 
komma att se ut. Den tredje delen är sedan en sammanvägning av litteraturstudien och 
intervjustudien som kommer att resultera i ett scenario om framtida elkonsumtion, elproduktion 
samt hur Sverige kan komma att möta de mål som finns uppsatta om ett förnyelsebart 
kraftsystem år 2040. 
 
Som huvudsaklig vetenskaplig metod har det dels genomförts en formativ undersökning genom 
att via intervjuerna få en djupare förståelse för det framtida kraftsystemet. Dels har en 
explorativ undersökning genomförts genom att förklara orsakssamband. Kombinationer av 
dessa två metoder möjliggör förklaringar av orsakssamband genom den kvalitativa 
intervjustudien. Det främsta källmaterialet i rapporten är vetenskapliga artiklar och 
undersökningar kopplade till el- och energisystemsområdet, där KTH:s databas primo 
tillsammans med google scholar använts som främsta medium för sökningar. Rapporten 
baseras även på Diverse myndighetsrapporter, där Svenska Kraftnät, Energimyndigheten samt 
Naturvårdsverket är de vanligaste författarna, samt rapporter och undersökningar från 
Organisationer som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt North European 
Energy Perspectives Project (NEPP). 
 
En svaghet med rapporten är ett scenario för framtida elbehov, där marknaden snabbt kan 
förändras. Detta kan involvera en snabbare eller långsammare elektrifiering, där det är troligare 
att elektrifieringen går långsammare och att vi gjort en överskattning. Denna studien har gjorts 
i samarbete med WSP, där WSP har bidragit med expertkunskap, perspektiv samt även hjälp 
med kontaktpersoner hos olika kraftbolag. För transparensens skull bör tilläggas att denna 
studien ej är sponsrad på något vis och att det vetenskapliga arbetssättet har varit fritt, där våra 
slutsatser inte påverkats av externa intressen. 
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3. Resultat från litteraturstudie 
Här presenteras resultatet från studien av källmaterialet som ligger till grund för denna studie. 
Detta involverar ett statistiskt nuläge i elsystemet, styrmedel som påverkar elsystemet samt en 
teknisk analys. Detta för att ge en helhetsbild av vilka utmaningar som finns när ett scenario 
för framtidens elsystem målas upp. 

3.1 Nuläge i elsystemet 
Sveriges totala energianvändning uppgick till 378 TWh år 2017. Energianvändningen fördelas 
på ett flertal olika energibärare, där kärnbränslen är den vanligaste energibäraren med 184 
TWh. Diverse petroleumprodukter är fortfarande en integrerad del av energisystemet, även om 
petroleumprodukterna har fasats ut från elsystemet (se figur 1).  
 
 

 
Figur 1: Total elanvändning utifrån olika energibärare 2000–2017 inklusive förluster. Källa: Energimyndigheten, u.å.a 

Sveriges energiproduktion från kraftslag har sedan millennieskiftet dominerats av vattenkraften 
tillsammans med kärnkraften, och det är de kraftslagen som tillför mest energi till 
energisystemet. Andelen vindkraft i energisystemet har ökat, och ligger nu på liknande nivåer 
som värmekraften, se figur 2. 
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Figur 2: Statistik svensk elproduktion [TWh] 2000–2017. Exkluderar produktion för eget bruk. Källa: Energimyndigheten, 
u.å.a 

Sveriges totala elanvändning uppgick till 141,7 TWh år 2017 (Energimyndigheten, u.å.a.). Den 
främsta andelen el används inom sektorn bostäder och service men även industrin står för en 
betydande del av elanvändningen enligt figur 3 nedan. 

 
Figur 3: Svensk elanvändning per sektor 2017. Källa: Energimyndigheten, u.å.a. 
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Den installerade effekten i Sveriges elsystem har ökat de senaste 17 åren, förutom för år 2017 
då värmekraften tillsammans med kärnkraften minskade och därmed innebar en total 
minskning av den installerade effekten. Vattenkraftens installerade effekt är i princip 
oförändrad, då ytterligare exploatering av områden med lönsamma förutsättningar ej beviljats 
i enlighet med visionen om ekologisk hållbarhet (Kaijser & Kander, 2013). Vindkraften har 
blivit en central del i Sveriges elsystem, där den installerade effekten har mångdubblats på kort 
tid. På samma sätt här solkraften ökat, men den solkraften har fortfarande en ytterst liten del 
av den total installerade effekten.  
 

 
Figur 4: Förändring i total installerad effekt i Sverige åren 2000–2017. Källa: Energimyndigheten, u.å.a 

Sveriges elproduktion består i nuläget av en majoritet förnybar installerad effekt, vilket kan ses 
i figur 4 ovan. Den förnybara elproduktionen kommer främst från vattenkraft och vindkraft, 
men biobränsleeldad kraftvärme och en liten andel solkraft bidrar också till den förnybara 
elproduktionen. Det bränsle som används i ett kraftvärmeverk varierar, men det vanligaste i 
Sverige är olika former av biobränslen (Energiföretagen, 2017). Andelen installerad kraftvärme 
som är förnyelsebar motsvarar ca 4 000 MW (Bioenergi, u.å). Förnyelsebar elproduktion 
innebär att elproduktionen ej använder fossila resurser som inte är oändliga (Glavic & Lukman, 
2007). Den koldioxidneutrala elproduktionen, vilket då även inkluderar kärnkraften, motsvarar 
cirka 92% av den totala installerade effekten (figur 4). Resterande 8% av elproduktionen består 
av fossil kraftvärme, där fossil kraftvärme inkluderar alla former av kraftvärme som drivs med 
ett fossilt bränsle.  
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Figur 5: Sweden Country (OpenClipart-Vectors, u.å.) samt egen redigering med elområdesindelning. 

 
Sveriges elsystem delar upp Sverige i fyra elområden, där varje område betecknas antingen 
med SE1, SE2, SE3 eller SE4 som kan skådas i figur 5. Elproduktionsanläggningarna i Sverige 
befinner sig främst inom område SE2 och SE3, samt att vattenkraftverken är betydligt vanligare 
inom område SE1 och SE2 jämfört med SE3 och SE4, vilket kan urskiljas i tabell 2 nedan. Att 
Vattenkraftsanläggningarna placerats inom SE1 och SE2 är på grund av den goda tillgången 
till kraftiga vattenflöden, främst i form av älvar i Sveriges nordliga delar (Kaijser & Kander, 
2013). Kärnkraftsanläggningarna befinner sig enbart inom elområde SE3, vilken även det kan 
urskiljas i tabell 2. Värmekraften är i huvudsak koncentrerad till SE3 och SE4, medan 
Vindkraftverken främst är fördelade på SE2, SE3 och SE4 (se tabell 2). 
 
Tabell 2: Installerad effekt [MW] per kraftslag och elområde 2018-01-01. Källa: Svenska Kraftnät, 2018a.  

 SE1 SE2 SE3 SE4 

Vattenkraft 5 315 8 055 2 582 349 

Kärnkraft 0 0 8 586 0 

Värmekraft 265 534 4 656 2 524 

Vindkraft 521 2 378 2 178 1 614 

Solkraft 4 11 159 80 

∑ 6 105 10 978 18 161 4 567 

% 15,3 27,6 45,6 11,5 
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Elanvändningen i Sverige är därmed främst koncentrerad till områden där det finns en stor 
mängd bostäder och service samt där det bedrivs industriverksamhet. Sveriges 
befolkningsmängd uppgick till drygt 10 miljoner år 2018. Befolkningen i Sverige finns utspridd 
över landets alla delar, men befolkningstätheten i Sverige varierar i stort över de olika länen. 
Överlag har dock de södra delarna av Sverige högre befolkningstäthet, då det bor fler personer 
i Sveriges södra delar på en jämförelsevis mindre yta än befolkningsmängden i de norra delarna 
av Sverige (SCB, 2019). Detta innebär följaktligen att det bor en större andel personer inom de 
två södraste elområdena, SE3 och SE4, jämfört med SE1 och SE2. Sveriges befolkningsandel 
i respektive elområde illustreras i figur 6 nedan. 
 
 

 
Figur 6: Andel invånare inom varje elområde 2018. Källa: Bilaga 3  

 
I tabell 3 nedan finns de respektive energiföretagen som inkluderas i studien samt deras 
installerade effekt i olika kraftslagen.  
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Tabell 3: Företag samt deras krafttillgångar i Sverige, 2017-12-31, som räknas in i studien [MW]. Källa: Energiföretagen, 
2018a 

Företagsnamn Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Övrig 
värme 

Summa 

Vattenfall AB 8 018 4 916 303 402 13 639 

Sydkraft AB 1 766 2 242 0 1 838 5 846 

Fortum Sverige AB 3 063 1 334 42 10 4 449 

Skellefteå Kraft AB 656 64 276 54 1 050 

Stockholm Exergi AB 0 0 0 629 629 

E.ON Sverige AB 0 0 163 349 512 

Mälarenergi AB 58 0 0 383 441 

Jämtkraft AB 212 0 99 45 356 

Göteborg Energi AB 0 0 31 286 317 

BillerudKorsnäs 0 0 0 313 313 

Södra cell 0 0 0 310 310 

Tekniska Verken i 
Linköping AB 

103 0 11 167 281 

Holmen Energi AB 256 0 0 0 256 

Umeå Energi AB 154 0 22 57 232 
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StoraEnso 0 0 0 151 151 

Holmen 0 0 0 145 145 

Karlstad Energi AB 24 30 0 69 123 

SCA 0 0 0 97 97 

Öresundskraft AB 0 0 10 87 97 

Söderenergi AB 0 0 0 97 97 

LuleKraft AB 0 0 0 80 80 

Jönköping Energi Nät 
AB 

20 0 5 51 76 

Växjö Energi AB 1 0 0 70 71 

∑ 14 157 8 586 925 5 495 29 163 
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3.2 Styrmedel i elproduktionen 
De styrmedel och skatter som finns för närvarande inom elproduktionen visar på dagens 
förhållningssätt till olika kraftslag, vilka produktionssätt som främjas och vilka som samtidigt 
hämmas av de olika styrmedlen. Även om vissa skatter kan anses fiskala, så påverkar de ändå 
elproduktionen och anses därmed styrande för vilka produktionssätt som främjas eller inte i 
elsystemet. Styrmedel som påverkar elproduktion idag är bland andra fastighetsskatten på 
elproduktionsanläggningar, utsläppsrätter, olika skatter och avgifter på bränslen och utsläpp, 
investeringsstöd för solceller samt elcertifikatsystemet (IVA, u.å). Det har tidigare även funnits 
en effektskatt på kärnkraften som avvecklades över en tvåårsperiod i samband med 
energiöverenskommelsen 2016 (Regeringskansliet, 2016). Effektskatten baserades på den 
termiska kapaciteten i varje reaktor. Skatten motsvarade 14 770 kr/MWh och månad 2015 
(IVA, u.å). 
 

 
Figur 7: Judge Hammer Auction, (TPHeinz, u.å).  

En industriell fastighetsskatt ska betalas av elproduktionsanläggningar. Taxeringsvärdena som 
används beror på kraftslaget hos den enskilda anläggningen. Vindkraftverk, kraftvärmeverk 
samt kärnkraftverk taxeras utifrån den installerade effekten, och avser värdet för en nybyggd 
anläggning, samt en nedskrivningsfaktor för byggnadens värdeminskning. Vattenkraftverks 
taxeringsvärde baseras istället på elpriser, normalårsproduktion samt utnyttjandetid. 
Vattenkraften taxeras motsvarande 2,8% av taxeringsvärdet, kärn- och värmekraftverken 
taxeras motsvarande 0,5% och vindkraft taxeras med 0,2% på taxeringsvärdet. De olika skatter 
och avgifter som finns på bränslen och utsläpp påverkar indirekt lönsamheten hos 
elproduktionen. De skatter och avgifter som innefattar bränslen och utsläpp är energiskatt, 
koldioxidskatt, svavelskatt samt en kväveoxidavgift. Fossil elproduktion omfattas av alla 
bränsle- och utsläppsskatter. Elproduktion från torv omfattas av svavelskatten och 
kväveoxidavgiften. Biobränsleeldad elproduktion samt elproduktion från avfall påverkas 
enbart av kväveoxidavgiften (IVA, u.å). 
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Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter är ett system där de aktörer som omfattas av 
systemet måste inneha utsläppsrätter motsvarande deras växthusgasutsläpp. Genom att 
begränsa antalet tillgängliga utsläppsrätter begränsas även de utsläpp som aktörerna inom 
systemet tillåts att släppa ut, vilket därmed leder till en minskning av totala växthusgasutsläpp 
inom systemet (European Commission, u.å.) Priset på utsläppsrätterna bestäms av tillgången 
och efterfrågan på marknaden. (Brännlund & Kriström, 2012). De anläggningar som omfattas 
av av systemet är förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 20 MW, 
samt mindre förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenät med en total installerad 
tillförd effekt över 20 MW. Andra anläggningar som ingår i handelssystemet är exempelvis 
cementindustri, järn- och stålindustri, massa- och pappersindustri. Viss flygverksamhet 
omfattas även av handelssystemet. Utsläppshandelssystemet reglerar ungefär 45% av EU:s 
totala växthusgasutsläpp (European Commission, 2010). Den elproduktion som omfattas av 
EU:s utsläppshandelssystem i Sverige är elproduktion med bränslen från avfall, torv samt 
fossila källor (SFS 2004:1205).  
 

 
Figur 8: Blur Chart Computer (Pexels, u.å.) 

Den svenska elproduktionen påverkas även av två olika typer av investeringsstöd. Dessa är det 
statliga stödet till solceller, samt elcertifikatsystemet. Solcellsstödet syftar till att öka andelen 
förnybar elproduktion inom elsystemet, där stödet enbart stödjer solcellsinvesteringar, medan 
elcertfikatssytemet täcker alla typer av förnybara investeringar inom elproduktion. I enlighet 
med Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller motsvarar investeringsstödet för 
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solceller upp till 30% av investeringskostnaden, samt ett maxbelopp på 1,2 miljoner kronor år 
till och med 08-05-2019. Efter detta datum kommer stödet istället motsvara upp till 20% av 
investeringskostnaden. Elcertifikatsystemet har funnits sedan 2003, och syftar likt solcellstödet 
till att öka andelen förnybar elproduktion inom Sveriges elsystem (Naturvårdsverket, 2018a). 
De förnybara energikällorna som omfattas av systemet är vindkraft, viss vattenkraft, solkraft, 
geotermisk energi, vågenergi, torv i kraftvärmeverk samt vissa biobränslen. Dagens 
elcertifikatsystem innebär att de producenter som tillverkar el från en förnyelsebar energikälla 
kan välja att bli tilldelade ett elcertifikat av staten för varje MWh el de producerar 
(Energimyndigheten, 2017b).  
 
Elcertifikaten säljs på en öppen marknad till kvotpliktiga aktörer. Kvotpliktiga aktörer 
innefattar elproducenter, elanvändare som antingen köper el på den nordiska spotmarknaden 
eller använder el de själva producerat samt elintensiva industrier. Som kvotpliktig innebär det 
att den kvotpliktige måste inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till 
användningen/försäljningen av el (Energimyndigheten, 2017a). Dagens och framtida 
kvotnivåer till och med år 2045 är idag redan fastställde och finns sedan 2018 i Förordning 
(2011:1480) om elcertifikat. Nivåerna är som högst mellan 2019–2030 då kvoterna ligger 
mellan 26–30% per år. Mellan 2030 och 2045 minskar nivåerna för att sedan landa på 1% år 
2045 (Energimyndigheten, 2018). 
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3.3 Konkurrenskraft 
Sveriges elsystem ska tillgodose landets elanvändare med konkurrenskraftiga elpriser 
(Regeringskansliet, 2016). El används inom alla landets sektorer och påverkar därmed Sveriges 
konkurrenskraft som land på den globala marknaden. Konkurrenskraftiga elkostnader gynnar 
inte bara den inhemska industrin, utan lockar även till sig investeringar från utlandet. 
Elkostnaderna inom Sverige påverkas inte enbart av elpriset, utan elkostnader inkluderar även 
nätavgifter samt olika skatter och styrmedel. Konkurrenskraftighet innebär även att systemet 
är långsiktigt, hållbart och försörjningstryggt. Ekonomiska incitament för att genomföra 
nödvändiga investeringar i systemet när det behövs är även det en del av vad ett 
konkurrenskraftigt elsystem innebär (Byman, 2016).  
 

 
Figur 9: Goats Competition (Hbieser, u.å). 

3.3.1 Elpris 
Elpriset inom Sverige påverkas inte enbart av den svenska elproduktionen, utan elsystemet är 
ett transnationellt system där de svenska elpriserna påverkas av närliggande länders 
elproduktion och konsumtion. Svenska elproducenter och konsumenter använder sig av en 
kraftmarknad där el kan köpas och säljas till närliggande länder inom norra Europa. Denna 
kraftmarknad kallas NordPool, och den har funnits sedan avregleringen av de nordiska 
elmarknaderna på tidigt 90-tal (Nordpoolgroup, u.å.a). Idag är det cirka 20 länder som använder 
sig av kraftmarknaden (Nordpoolgroup, u.å.b). Denna kraftmarknad sammanlänkar därmed 
Sveriges elsystem med närliggande länder ytterligare, och möjliggör en effektivare handel 
länder emellan. Sverige är idag en nettoexportör av el, se figur 15. Då Sverige överlag har en 
produktion av el som överskrider den inhemska efterfrågan. Detta innebär att Sverige säljer sin 
överskottsproduktion av el till närliggande länder, genom kraftmarknaden NordPool.    
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Sverige importerar el när det inhemska behovet inte kan täckas av den inhemska produktionen. 
Detta inträffar främst under de kalla vintermånaderna, se tabell 5 under effektbrist, eller när 
vinden inte är tillräckligt kraftfull för att driva vindkraftverken upp till önskad effekt. Importen 
av el kommer då främst från Norge och Tyskland, samt en mindre del från Danmark. Priset de 
svenska konsumenterna får betala för att importera el varierar, där variationen främst beror på 
de närliggande länders elproduktion och eventuellt överskott vid samma tillfälle. Vid en 
effektbrist kan svenska konsumenter vara tvungna att betala högre elpriser än vanligt (Ryden 
et al, 2019). Sveriges genomsnittliga månatliga elpriser inom de olika elområdena, SE1, SE2, 
SE3 samt SE4 år 2018 såg ut som följer i figur 10. 
 

 
Figur 10: Elpris i SEK/MWh per elområde och månad 2018. Källa: Nordpoolgroup, 2018. 

Ett lågt, konkurrenskraftigt elpris är i enlighet med Sveriges intresse. Framtida investeringar 
inom elproduktionsanläggningar är dock beroende av elpriset, där nivån på elpriset påverkar 
vilka kraftslag som blir lönsamma. Ett mål om låga elpriser leder därmed till att de billigaste 
kraftslagen byggs, då elpriset är styrande för vilken typ av kraftslag som blir lönsamt att 
investera i, se rubrik “Elprisets påverkan på framtida investeringar”. 
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3.4 Försörjningstrygghet, aktörer och ansvar 
För att främja försörjningstrygghet krävs leveranssäkerhet. Leveranssäkerhet innebär att 
gemene konsument ska vara säkra på att de ska kunna använda sig av effektkrävande apparater 
oavsett tid på dygn eller säsong. Enligt SVK:s bild av leveranssäkerhet bygger detta dels på 
tillräcklighet och dels på tillförlitlighet. Inom tillräckligheten involveras att näten är korrekt 
dimensionerade för att bära de laster som krävs samt att produktionen är adekvat. Inom 
tillförlitlighet involveras kraftsystemets förmåga att balansera produktion och konsumtion för 
att hålla 50 Hz i nätet vilket är effektbalans. Detta kan dels handla om planerad balansering 
men även om att hantera externa störningar (Svenska Kraftnät, 2017a).  
 

 
Figur 11: Light Bulb Lights Electricity (Free Photos, u.å). 

Med produktionskapacitet innebär det att man effektmässigt ska kunna tillgodose 
konsumenternas behov. Det svenska elsystemet är ihopkopplat med grannländernas där denna 
produktionskapacitet kan tillgodoses även utanför Sverige. För svensk del, där cirka 10% av 
produktionskapaciteten består av väderberoende kraftslag, är detta en fördel då import och 
export kan ske efter behov. Här spelar tillrinning till vattenkraftverkens magasin in tillika hur 
mycket det blåser. Elproducenter agerar helt efter marknadsmässiga mekanismer och har inga 
krav att producera el. En konsekvens av detta är att det inte finns någon som är direkt ansvarig 
för att dimensionera elsystemet på längre sikt. Här återfinns dock styrmedel från staten som 
införande av subventioner såsom exempelvis elcertifikat för att gynna vissa kraftslag. (Svenska 
Kraftnät, 2017a). 
 
Oavsett produktionskapacitet krävs adekvat dimensionerade transmissionssystem. Här är det 
respektive nätägare som ansvarar för att tillse att efterfrågan kan tillgodoses genom dessa nät. 
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Som stamnätsägare är det SVK:s ansvar att tillgodose detta i stamnätet. Där är det dock inte 
alltid dimensionerat för att kunna överföra efterfrågad el vid högre belastning. Detta motiveras 
av SVK (2017a) genom att man skulle ha en överdimensionerad nätkapacitet där kostnaderna 
inte skulle kunna motivera den adderade kapaciteten. Istället har man prissättning baserat på 
elområde. Ur ett historiskt perspektiv har det varit transmission snarare än produktion som varit 
en begränsande faktor i elsystemet (Svenska Kraftnät, 2017a). 
 
Enligt ellagen har varje nätägare skyldighet att sammanlänka producent och konsument (SFS 
1997:857). Här står snabba förändringar i produktion och konsumtion i konflikt till tiden det 
tar att bygga ut nya ledningar vilket innefattar utredningar, tillståndsgivelser och projektering. 
Den snabba förändringen av produktion och konsumtion består till stort av utvecklingen i 
elområdena SE3 och SE4. Här pågår en expansion genom byggnation av serverhallar och en 
elektrifiering av fordonsflottan. Ett annat problem relaterat till transmission är den minskade 
kärnkrafts- och värmekraftsproducerade elen i södra Sverige som till stor del ersätts av 
vindkraftproducerad el som antas bygga längre norrut (Svenska Kraftnät, 2017a). 
 

 
Figur 12: Checkmate Chess Resignation (Stevepb, u.å). 

SVK anges enligt ellagen (SFS 1997:857) som ansvariga för att tillse en säker drift genom 
producenters samverkan. Dessutom är SVK ansvariga för kortsiktig frekvensbalansering tillika 
genom effektreserven skyldiga att balansera på längre sikt i samarbete med övriga 
kraftproducenter. Effektreserven är SVK ansvariga att upphandla enligt lagen om effektreserv 
(SFS 2003:436). Elleverantörerna är skyldiga att ansvara för att leverera kraft i proportion till 
dess abonnenters förbrukning, levereras inte denna kraft är dessa ersättningsskyldiga 
omkostnaderna för frekvensupprätthållning till SVK. Denna balans upprätthålls genom att 
SVK köper eller säljer baskraft på reglerkraftsmarknaden i tidsenheten timmar. Ur ett kortare 
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tidsperspektiv regleras denna frekvens genom svängmassa, mer om svängmassa under rubrik 
3.5.1 nedan (Nordling et al., 2016b). 
 
1992 infördes den svenska elmarknadsreformen som avsåg att begränsa monopolet inom det 
svenska elsystemet. Detta gjordes genom att skilja kraftproduktionen från den monopolistiska 
transmissionsdelen, vilket medförde att en del av helhetssynen övergick i en tvådelad översikt. 
Ett problem som här identifierats är att det inte finns samma koordination mellan utbyggnad 
av elnät och utbyggnad av kraftverk som innan elmarknadsreformen infördes. Detta beror till 
stor del av att den tekniska utvecklingen utvecklat gråzoner inom ansvarsfördelningen mellan 
producent och transmittör. Här identifierar SVK (2017a) att den mest kostnadseffektiva och 
hållbara lösningen måste analyseras för en väldefinierad ansvarsfördelning. Vidare fastslår 
SVK även att detta kommer att ställa högre krav på samarbete framgent (Svenska Kraftnät, 
2017a). 
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3.5 Kraftsystembalans 
För att kraftsystemet ska fungera måste en balans mellan produktion och konsumtion råda. 
Högre produktion än konsumtion höjer frekvensen och vice versa. Störningar i detta system 
artar sig olika beroende på produktionsanläggning men kan utan åtgärder resultera i att 
systemet helt eller delvis går sönder. Det är Svenska Kraftnäts ansvar att säkerställa att det 
svenska elsystemet är stabilt. Detta görs delvis genom att ställa krav på kraftproducenter som 
måste uppfylla vissa krav. Dessa krav är kopplade till störningstålighet hos den enskilda 
mekanismer i kraftproduktionen tillika hur automatiska system ska kunna dämpa de 
svängningar som uppstår i anslutning till en störning (Svenska Kraftnät, 2017a). 
 

 
Figur 13: Balance Swing Equality (Mediamodifier, u.å). 

3.5.1 Svängmassa 
I dagens kraftsystem finns en förskjutning mellan obalans och störningsneutralisering. Här 
återfinns en viktig form av frekvensreglering som benämns svängmassa. Svängmassa är en i 
systemet som motverkar momentana störningar eller frekvensförändringar genom att antingen 
generera eller dränera energi i elsystemet om obalans uppstår. Detta fungerar genom att om en 
viss del av produktionskapaciteten stängs av kommer resterande synkrongeneratorer då att 
rotera långsammare. Detta innebär att differensen i den kinetiska energin mellan rotorns 
tidigare snabbare rotationshastighet och den nya långsammare avgivits till systemet, vilket 
stabiliserar systemet. Detta innebär att ett system med mer tröghet har mer störningstålighet än 
ett med mindre. På förbrukningssidan gäller samma fenomen vid anslutna elmotorer vars 
varvtal är proportionerligt med frekvensen i elnätet. Förnyelsebara energikällor som vindkraft 
och solkraft saknar denna tröghet vilket bidrar till en lägre störningstålighet. Tillika ersätts 
många elmotorer på förbrukningssidan med energibesparande elmotorer som isoleras från 
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elnätet genom en frekvensomriktare och därav inte påverkar trögheten i elsystemet (Nordling 
et al., 2016b). 

3.5.2 Primärreglering 
Primärreglering är en annan variant av frekvensreglering som automatiskt reglerar produktion 
efter uppmätt frekvens i nätet. Sjunker frekvensen ökas automatiskt vattenföringen till turbiner 
i vattenkraftverk och/eller ökar ånguttaget i kraftvärmeverk. Detta förutsätter dels att 
kraftverket är aktivt och ej körs till sin fulla förmåga. Vattenkraftverk som används vid 
primärreglering har sin bästa verkningsgrad vid 85–90% av det totala effektuttaget, vilket 
medför att dessa av ekonomiska skäl eftersträvas att användas till denna grad. I värmekraftverk 
finns den bästa verkningsgraden vid fullt utnyttjande av anläggningarna vilket leder till en 
minskad lönsamhet vid lägre effektutnyttjande. Detta leder till att lönsamheten sjunker vid 
frekvensreglering av de båda kraftverken men vattenkraften har en buffert då den maximala 
verkningsgraden inte återfinns vid fullt effektuttag. I Sverige finns det kärnkraftverksblock som 
skulle kunna användas frekvensreglerande, men är inte godkända ur reaktorsäkerhetssynpunkt. 
Dessa tekniker används dock i Tyskland och Frankrike. Denna primärreglering förutsätter dock 
att transmissionskapaciteten är tillräcklig (Söder et al., 2014). 

3.5.3 Efterfrågeflexibilitet 
Energimarknadsinspektionen valde i sin rapport att benämna efterfrågeflexibilitet enligt 
definitionen: 
 

“Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet 
under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament” (Alvehag 
et al., 2016) 

 
Här tydliggör EI att denna definition skiljer sig från andra gängse definitioner av 
efterfrågeflexibilitet genom att det brukar definieras utifrån en kunds elförbrukning. De har 
istället valt att definiera det som efterfrågan från elnätet då detta även innefattar att kunden kan 
ha tillgång till interna energilagringmöjligheter vilket innebär att efterfrågan från elnätet inte 
alltid behöver vara lika med dess elförbrukning (Alvehag et al., 2016). 
 
Hinder för efterfrågeflexibilitet har identifierats vara marknadsmässiga hinder där konsumenter 
inte har en marknadsplats att sälja sin flexibilitet. Därutöver har kunders intresse för fenomenet 
uppfattats som lågt. Vidare finns det tekniska och kunskapsmässiga hinder där konsumenter 
inte känner till att de har möjlighet till att vara efterfrågeflexibla och ej heller har teknik 
installerad som kan styra denna efterfrågan. Dock är denna typ av resurs för att styra balansen 
i elsystemet viktig i ett framtida elsystem om de intermittenta kraftslagen ökar för att på 
liknande sätt som produktion idag styrs även kunna styra konsumtion för att neutralisera en 
störning (Alvehag et al, 2016). 
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Tabell 4: Effekt [MW] tillgänglig för efterfrågeflexibilitet uppdelat per sektor. Källa: Alvehag et al., 2016. 

Hushåll Fastigheter  Service- 
verksamhet 

Elintensiv 
industri 

Övrig industri 

Uppvärmning Ventilation Reservaggregat Effektreduktion / 
övergång till egen 
elproduktion 

Effektreduktion 

Vinter: 5500 200 300 1700 300 

Vår: 3000  

Sommar: 1500 

Höst: 4500 

Medel: 2000 

 

Hushållsel 

300 

∑ Medel 4800 

 
Sett till fördelningen mellan aktörernas flexibilitet är dessa jämnt fördelade mellan hushållen 
och industriföretag, med en övervikt hos hushållen, som kan utläsas ur tabell 4. Hos hushållen 
är det främst hushåll som har direktverkande el som har högst flexibilitet, detta utan att påverka 
komforten nämnvärt, ur ett kortare tidsperspektiv, då det finns en termisk resistivitet i huset 
som fungerar som en buffert. Industriföretag brukar sig idag av efterfrågeflexibilitet om de har 
tillgång till egen elproduktion vilket innebär att dessa redan tas i anspråk till viss grad, till 
skillnad från hushållssektorn. Här är den totala medeltillgängliga effekten 4 800 MW (Alvehag 
et al., 2016). Detta ligger i linje med Bruce et al. (2016) som har angett efterfrågeflexibiliteten 
till minst 4 000 MW. Resultatet av en implementering av efterfrågeflexibilitet har visat sig vara 
lönsam, då nyttan för investeringen beräknats överstiga kostnaderna för densamma även om det 
bara är 50% täckningsgrad hos hushållskunderna (Alvehag et al., 2016). 
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3.6 Transmissionskapacitet 
Ett kritiskt område för transmissionen är snitten mellan SE2 och SE3. Detta för att en stor andel 
av kraften produceras norr om snitten och förbrukas söder om det. Transmissionen här sker 
genom 11 ledningar: åtta 400 kV- och tre 220 kV-ledningar. Ledningarna på 400 kV är 
utrustade med seriekompenseringsanläggningar (SVK, 2017). Tekniken fungerar genom att ta 
bort motstånd i ledningen genom att balansera aktiv och reaktiv effekt. På grund av denna 
seriekompensering kan transmissionskapaciteten öka med ca 50% och utan densamma skulle 
det behövas totalt 11 stycken 400 kV-ledningar (ABB, u.å). 
 

 
Figur 14: Power Poles Upper Lines (Blickpixel, u.å.) 

Enligt SVK (2017) behöver 220 kV-ledningarna tillsammans med 
seriekompenseringsanläggningarna restaureras eller bytas ut innan 2027. Därutöver visar 
utvecklingen inom elsystemet att vid vidare nedläggning av kraftslag i södra Sverige och 
utveckling i norra Sverige påfrestar detta snittet. Detta är en flaskhals och kommer att ha en 
begränsande påverkan på både leveranssäkerhet och elmarknaden i södra Sverige. SVK utreder 
två alternativ till dagens nätinfrastruktur varav det ena bland annat utgår ifrån en restaurering 
samt ersättning av de tre 220 kV-ledningarna med 400 kV-ledningar. Ett annat alternativ är en 
nyetablering av högvoltskablar på andra platser än dagens. Identifierade kritiska 
ledningspunkter som behöver ökad överföringskapacitet är Krångede-Västerås-Enköping samt 
Stadforsen-Uppsala. Genom en restaurering samt eventuell uppgradering till 400 kV från 
dagens 220 kV skulle även ledningarna mot Stockholmsområdet avlastas (SVK, 2017). För att 
stärka upp det kritiska snittet mellan SE2 och SE3 antar SVK i ett scenario att 
överföringskapaciteten ökar mellan år 2022–2023 med totalt 800 MW (Svenska Kraftnät, 
2018c). 
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3.7 Brist- och överskottssituationer 
En bristsituation är karaktäristisk för att den efterfrågade effekten eller energin inte finns och 
en överskottssituation att den producerade energin finns i överskott. 

3.7.1 Effektbalans 
Effektbalans syftar till att balansera effekten, där den producerade mängden el ska vara lika 
med efterfrågan på el. Ett underskott på el jämfört med det efterfrågade momentana 
energibehovet leder till att bristsituationer uppstår. Mer om bristsituationer under rubriken 
3.7.2 effektbrist. Det svenska elsystemet producerar generellt sett ett överskott av el jämfört 
med den inhemska efterfrågan, vilket leder till att Sverige exporterar elen till närliggande 
länder. Detta fungerar då elsystemet är ett transnationellt system, där Sveriges elsystem är 
sammankopplat med Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Finland och Litauen. Sverige utbyter 
el med de närliggande länderna. År 2018 såg den sammanlagda importen och exporten 
månadsvis ut som följer i figur 15. 
 

 
Figur 15: Statistisk svensk import samt export av el år 2018. Import betecknas med positiv siffra, export betecknas med negativ.  
Källa: Nordpoolgroup. 2019. 

Sverige importerade totalt 9 600 000 MWh år 2018. Denna import kom främst från Norge, 
motsvarande 4 900 000 MWh. Sverige importerade även från Tyskland, speciellt under 
månaderna februari, mars och april. Tysklands export till Sverige motsvarade 1 000 000 MWh. 
Danmark, som är den tredje största exportören av el till Sverige, exporterade 120 000 MWh till 
Sverige. Sverige exporterar betydligt mer än vad Sverige exporterar, där exporten motsvarade 
23 400 000 MWh år 2018. Finland är det landet Sverige exporterar mest till, motsvarande 12 
200 000 MWh. Litauen, Polen och Tyskland exporterar Sverige förhållandevis lika mycket el 
till. Till både Litauen och Polen exporteras Sverige knappt 2 800 000 MWh, och till Tyskland 
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exporteras drygt 2 500 000 MWh. Sverige är alltså en nettoexportör av el, där den totala 
differensen mellan import och export 2018 var 13 600 000 MWh (Nordpoolgroup, 2019). 

3.7.2 Effektbrist 
Effektbrist innebär att det efterfrågade momentana energibehovet inte kan tillgodoses då de 
fysiska kraftverken inte kan utveckla så mycket effekt, alternativt att det tar tid att uppnå den 
efterfrågade effekten. Svenska Kraftnät (2018a) har gjort en prognos för effektbalansen vid 
timmen vid mest efterfrågad effekt vintern 2018/2019. Där har man sammanställt temperaturer 
för en normalvinter, en tioårsvinter och en tjugoårsvinter och därifrån uppskattat 
elförbrukningen vid givna temperaturer. Enligt dem hade Sverige en negativ effektbalans i 
samtliga scenarier som kan skådas i tabell 5 nedan. Här är reservkraften ej inkluderad i den 
tillgängliga produktionen (Svenska Kraftnät, 2018a).  
 
Tabell 5: Scenarier effektbalans per elområde toppförbrukningstimmen vinter 2018/2019 för tre vinterscenarier. Källa: 
Svenska Kraftnät, 2018a. 

Tillgänglig 
produktion 
[MWh/h] 

Elförbrukning [MWh/h] Effektbalans [MWh/h] 

 Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Tjugoårs-
vinter 

Normal-
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Tjugoårs-
vinter 

SE1 4 600 -1 600 -1 700 -1 700 3 000 2 900 2 900 

SE2 7 300 -3 200 -3 300 -3 400 4 100 4 000 3 900 

SE3 12 700 -17 100 -17 800 -18 100 -4 400 -5 100 -5 400 

SE4 1 700 -4 800 -5 000 -5 100 -3 100 -3 300 -3 400 

∑ 26 300 -26 700 -27 800 -28 300 -400 -1 500 -2 000 

 
En ökning av intermittenta kraftslag leder till att det behöver balanseras med planerbar 
kraftproduktion för att klara underskottssituationer. Enligt tabell 6 nedan kan det utläsas att 
effektbehovet både under topplasttimmen samt topplastdygnet ökar enligt ett scenario av 
NEPP. Här har ett scenario under en 10-årsvinter använts, samt dygnet med mest elförbrukning. 
Modellen visade även att det rådde effektöverskott 750–800 timmar. Vidare hade scenariot 
räknat med en stor transmissionskapacitetsökning, men där den stora delen intermittenta 
kraftslag ändå ledde till 3 TWh spill. Här poängterade rapportförfattarna att den verkliga siffran 
är högre med hänseende till flaskhalsar (Rydén et al., 2019). 
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Tabell 6: Scenario över hur topplasten ändras från 2018–2040. Här är värdet 0 en balans mellan efterfrågan och produktion 
och en negativ siffra brist. Källa: Rydén et al., 2019 

År Topplast 1h [MW] Topplast 1 dygn [MW] 

2018 - 850 +1 650 

ca 2025 - 3 000 - 500 

ca 2035 - 5 000 - 2 500 

2040 - 8 000 - 5 500 

 
Bakomliggande orsaker till scenariots utfall var att kärnkraft samt att ett antal kraftvärmeverk 
avvecklades, vilket orsakade underskottet. Värt att poängtera är även att man här inte räknat in 
eventuella importmöjligheter. I scenariot är Sverige, sett ur ett årsperspektiv, nettoexportörer. 
Detta råder dock inte under årets samtliga timmar (Rydén et al., 2019). 

3.7.3 Energibrist 
Energibrist är till stor del kopplad till baskraften. Det innebär att vid låg tillrinning till 
vattenkraftverken kan dessa inte producera så mycket energi som krävs. Dessa situationer 
uppstår vid torrår där höstnederbörden inte fyllt vattenkraftverkens magasin i tillräckligt hög 
grad och/eller där vårfloden är mindre än vanligt. Nationell energibrist löser man dock genom 
import men som ställer krav på god framförhållning för att planera en adekvat internationell 
kraftproduktion (Söder et al., 2014). Energibrist kan även kopplas till att intermittenta kraftslag 
ej levererar prognostiserad energi på grund av förändrade väderförhållanden eller en 
kombination av låg tillrinning till vattenkraftverk och väderförhållanden. 

3.7.4 Energiöverskott 
Överskott av energi kopplas till intermittenta kraftslag. Detta då dessa kraftslag producerar den 
tillgängliga kraften som för tillfället finns tillgänglig genom rådande vindstyrka och 
solinstrålning. Överstiger denna kraftproduktionen förbrukningen kan detta regleras med hjälp 
av vattenkraften. I det omvända fallet från “Energibrist” och vattenmagasinen är fyllda förlorar 
dock vattenkraftverken dock en del av denna förmåga. I sådana situationer kan elpriset vara 
negativt för att på så vis öka konsumtionen och balansera systemet. Orsaker till detta är att det 
i många länder finns tariffer som ger intermittenta kraftslag en fast ersättning per producerad 
MWh. Detta leder till att ägarna till dessa kraftslag ej har incitament till att avbryta sin 
produktion även om det råder en överskottssituation. Värmekraftverk som har höga 
startkostnader har i dessa lägen ej heller incitament till att avbryta sin produktion kortsiktigt. 
Detta överskott kan lösas genom att kraften kan exporteras alternativt att andra kraftslag 
begränsas. Andra lösningar vid energiöverskott är att spilla vatten förbi turbinen i 
vattenkraftverk (Söder et al., 2014). 
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3.8 Elprisets påverkan på framtida investeringar 
Det framtida elpriset är helt avgörande för hur lönsamt elsystemet blir, och därmed påverkar 
elpriset även vilka former av investeringar som kommer forma framtidens elsystem. Ett högt 
elpris leder till god lönsamhet och större möjligheter till utbyggnaden av diverse 
produktionsslag utan subventioner, medan ett lägre elpris leder till en sämre lönsamhet med 
krav på ekonomiskt stöd som följd. Olika kraftslag är även olika beroende av elprisets nivå, då 
kraftslag med en större tillverknings- och driftkostnad behöver ett högre elpris för att vara 
lönsamma att investera i. (Energimyndigheten, u.å.b) Enligt Energiforsks rapport El från nya 
och framtida anläggningar 2014 så har kostnaderna för framtida investeringar i respektive 
kraftslag beräknats. Kostnaderna för de kraftsslag som kommer att redogöras för är som följer 
i tabell 7. Kostnaderna är baserade på drift- och underhållskostnader, bränslepris, 
byggkostnader, reinvesteringar samt olika former av skatter. Inga styrmedel har tagit i 
beaktning i beräkningarna, samt kalkylräntan för samtliga investeringar ligger på 6% (Elforsk, 
2014). 
 
Tabell 7: Kostnad och ekonomisk livslängd för olika typer av kraftslag med olika mängd installerad effekt.  Källa: Elforsk, 
2014 

Kraftslag Installerad Effekt 
[MW] 

Kostnad 
[öre/KWhel] 

Ekonomisk livslängd 
[år] 

Landbaserad 
Vindkraft 

10 51 20 

Landbaserad 
Vindkraft 

150 51 20 

Havsbaserad 
Vindkraft 

144 79 20 

Havsbaserad 
Vindkraft 

600 75 20 

Solceller 1 93 25 

Solceller 0,05 126 25 

Solceller 0,005 170 25 

Kärnkraft 1720 54 40 

Biokraft 5 115 25 

Biokraft 10 97 25 

Biokraft 30 73 25 

Biokraft 80 59 25 

 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/fyra-framtider/elsystemets-kostnader---modelleringar-bilaga-fyra-framtider.pdf
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Den landbaserade vindkraften är den billigaste investeringen, vilket leder till att den är minst 
känslig för det framtida elpriset. Små solcellsanläggningar är de minst lönsamma 
investeringarna utan styrmedel, följt av de mindre biobränsleeldat kraftvärmeverk på 5 MW. 
Detta medför att det är dessa investeringar som är därmed mest känsliga för elpriset. Enligt 
tabell 7 är det mer lönsamt att investera i en högre installerad effekt om det är möjligt. Det går 
även att urskilja att solceller allmänt inte är speciellt lönsam i jämförelse med andra kraftslag. 
För att tydliggöra de olika kraftslagens beroende av nivån på elpriset er erhålls dessa i figur 16. 
Observera att kostnaderna inte nödvändigtvis är fullständigt korrekta, då de enbart har tagits 
från en studie, där antaganden som samma kalkylränta för alla kraftslag kan ifrågasättas.  
 

 
Figur 16: Elpris i öre/KWhel som krävs för att ett enskilt kraftslag ska vara lönsamt. Källa: Elforsk, 2014 
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3.9 Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet är ett mångtydigt begrepp med många olika definitioner. I denna rapport 
kommer Ekologisk hållbarhet att definieras i enlighet med Cassels slutsatser i rapporten 
Ekologisk hållbarhet, vad är det? Därmed definieras Ekologisk hållbarhet “som att bibehålla 
och bygga resiliens hos ekosystem.” (Cassel, 2013). Begreppet ekologisk hållbarhet syftar 
därmed till att bevara samt underlätta återväxten av de naturliga ekosystemen som finns runt 
omkring oss. Ekosystemen påverkas i stor utsträckningen av klimatförändringarna, som i sin 
tur ökar på grund av ett ökat utsläpp av växthusgaser (Vitousek, P. et al 1997). 
 

 
Figur 17: Environmental Protection Nature (Ejaugsburg, u.å).  

Utsläppen av växthusgaser från den svenska el- och fjärrvärmeproduktionen har minskat med 
32% mellan år 1990 till år 2017 där utsläppsmängden ligger på 4.4 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Samtidigt har fjärrvärmeproduktionen ökat med 46% under samma 
period. El- och fjärrvärmeproduktionen står därmed för 9% av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Sveriges kraftvärmeproduktion står för den absolut största andelen av utsläppen, 
83% av de totala 4.4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Fjärrvärmeproduktionen står för 16%, 
och slutligen elproduktionen som enbart står för 0,3% av växthusgasutsläppen 
(Naturvårdsverket, 2018b).  Det är främst användningen av de fossila bränslena kol och olja, 
samt förbränningen av avfall som bidrar till utsläppen. (Naturvårdsverket, 2018c).   
 
För att säkerhetsställa ekologisk hållbarhet inom det svenska elsystemet krävs det därmed 
minskade utsläpp av växthusgaser. Att utsläppen i sektorn har minskat sedan 1990 beror på den 
ökade användningen av både biobränslen samt den ökade förbränningen av avfall istället för 
fjärrvärmeproduktion som baserats på fossila bränslen. Att fortsätta på trenden att minska den 
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fossilbaserade fjärrvärmeproduktionen till förmån för biobränslen och avfall är därmed i 
Sveriges intresse för att uppnå ekologisk hållbarhet inom det svenska elsystemet. Den svenska 
elproduktionen förhållandevis låga växthusgasutsläpp beror på att produktionen baseras främst 
på fossilfria kraftslag, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft (Naturvårdsverket, 2018b). Sveriges 
fjärrvärmeförsörjning har dock sedan 2013 varit klimatneutral, där fjärrvärmeförsörjningen 
numera även bidrar med negativa växthusgasutsläpp, mer om detta under rubriken 3.9.2 
Klimatneutral fjärrvärmeförsörjning nedan. 
 

 
Figur 18: Smoke Smoking Chimney (JuergenPM, u.å). 

Ett sätt att öka den ekologiska hållbarheten inom det svenska elsystemet och då minska 
utsläppen hos de svenska kraftverken är genom att implementera geologisk lagring av 
koldioxid, eller Carbon capture and storage (CCS) som det heter på engelska. CCS fungerar 
som så att koldioxid fångas upp i någon del av förbränningsprocessen, transporteras och lagras 
sedan i ett lagringsområde (Rackley, 2017).  Detta medför att växthusgasutsläppen inte når 
atmosfären på samma sätt och därmed inte påverkar uppvärmning av klimatet i samma 
utsträckning. Dock så medför CCS-tekniken ökade utsläpp i andra kategorier, då mer bränsle, 
mer transporter samt nybyggnationer krävs vid en implementering av tekniken. Den 
sammanvägda nyttan av Carbon capture and storage ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är 
svår att bestämma, men i takt med utvecklingen som sker inom CCS så har tekniken definitivt 
en plats i framtida lösningar för att minska växthusgasutsläppen (Kuckshinrichs & Hake, 
2015).  
 
Den svenska elsystemet har dock en effektreserv som vintern 2018/19 ligger på totalt 767 MW 
(Svenska Kraftnät, 2018b). 562 MW av den totala effekten tillgodoses av Karlshamnsverket 
som är ett oljeeldat kondenskraftverk (Uniper, u.å). Ett oljeeldat kraftverk har ett utsläpp av 
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växthusgaser om 775 g CO2ekv/kWh under användning enligt en studie av Dones et al (2003). 
Att använda reservkraften innebär därmed ett ökat utsläpp av växthusgaser i förhållande till 
resterande elproduktion, vilket inte är förenligt med målet om ekologisk hållbarhet för Sveriges 
el- och energisystem. Alltså ska andelen timmar på året som det svenska elsystemet klarar själv 
att möta efterfrågan på el vara så nära 100% som möjligt, och timmarna som effektreserven 
utnyttjas vara så nära 0 som möjligt.  
 
Likt användning av effektreserverna kan eventuella brister i inhemsk elproduktion kontra den 
inhemska efterfrågan tillgodoses genom att el importeras från de närliggande länderna Norge, 
Danmark, Tyskland, Polen och Finland (Svenska Kraftnät, 2018a). År 2018 importerade 
Sverige totalt ca 9 600 GWh, där den främsta importen kom från länderna Norge och Tyskland. 
Sverige importerar även en liten del från Danmark (Nordpoolgroup, 2019). Den svenska 
elmixen är förhållandevis lik den nordiska elmixen (Dellby & Enmalm, 2017), där den nordiska 
elmixens utsläpp motsvarar 125 g CO2-ekv/kWh (Energimyndigheten, 2017c). Detta leder till 
att en import från de nordiska länderna ej bidrar till ökade växthusgasutsläpp för det svenska 
elsystemet som helhet (Energimyndigheten, 2017c). Importen från Tyskland motsvarade år 
2018 ca 10% av den totala importen (Nordpoolgroup, 2019).  Tysklands elmix består till stor 
del av fossila bränslen, där den tyska elmixens utsläpp motsvarade 534 g CO2-ekv/kWh år 
2015. Detta innebär att en import från Tyskland bidrar negativt till att uppfylla målet om 
ekologisk hållbarhet inom det svenska elsystemet. Andra länder vars elsystem är 
sammankopplat med Sverige, Litauen och Polen, har elmixer med utsläpp motsvarande 246 g 
CO2-ekv/kWh samt 847 g CO2-ekv/kWh (Moro & Lonza, 2018). 
 
Importen från Tyskland korresponderar mot, vilket tidigare nämnts, 10% av den totala svenska 
importen av el. Denna import motsvarar 1 000 000 MWh, se rubrik 3.7.1. Då den tyska elmixen 
har växthusgasutsläpp motsvarande 534 g CO2-ekv/kWh och den svenska elmixen har 
växthusgasutsläpp motsvarande 125 g CO2-ekv/kWh innebär detta att import från Tyskland 
leder till växthusgasutsläpp med en nettopåverkan om 409 g CO2-ekv/kWh. Med den totala 
importen av el från Tyskland i åtanke ökar utsläppen av CO2-ekv för det svenska elsystemet 
med 409 000 ton CO2-ekv, vilket i sig motsvarar drygt 9% av Sveriges totala utsläpp från el- 
och fjärrvärmeproduktionen. Exporten till Tysklands motsvarar dock 2 500 000 MWh, vilket 
därmed minskar utsläppen med 1 022 500 ton CO2-ekv. Exporten av el till Polen och Litauen 
trycker bort utsläpp motsvarande 2 021 600 och 350 000 ton CO2-ekv, vilket tillsammans med 
de minskade utsläppen i Tyskland motsvarar ungefär 3.4 miljoner ton CO2-ekv som inte släppts 
ut på grund av den svenska exporten av el. 

3.9.1 Klimatneutral elförsörjning 
Svensk elproduktion genererar låga utsläpp av koldioxidekvivalenter, i jämförelse med andra 
europeiska länder, och har varit klimatneutral sedan 2011. Bland länder med låga utsläpp är 
det Island och Norge som tangerar svenska utsläppsnivåer eller genererar lägre utsläpp. Vid 
tillfällen då svensk elproduktion inte kan möta efterfrågan på el löses denna problematik genom 
import av el vilket tidigare presenterats under rubrik 3.7.1 Effektbalans. Utsläpp som denna 
import genererar allokeras då i den svenska elproduktionen. Som motsats till detta genererar 
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svensk export av el däremot en minskning av fossilproducerad el, där de imaginära utsläppen 
allokeras som minusposter i svensk elproduktion (Rydén et al., 2019).  
 

 
Figur 19: Nettoutsläpp av koldioxid från svensk elförsörjning. Källa: Rydén et al. 2019 

Nettoutsläppen 1995–2016 kan skådas i figur 19 ovan. Här var åren 2009–2010 kalla år med 
hög elförbrukning och låg kärnkraftstillgänglighet. Tillförd energi från kärnkraften dessa år 
kan utläsas ur figur 2, där skillnaden mellan tillförd energi 2008 och 2009 var -11,3 TWh. 2011 
ökade dock tillgängligheten i kärnkraft samtidigt som det skedde en ökning av investering i 
vindkraft. Detta ledde till att Sverige blev nettoexportör av el sedan 2011 och därmed tränger 
undan fossilbaserade kraftslag i Europa. Dessutom ledde nederbördsrika år, som 2012 och 
2015, till en ännu högre tillgänglighet i vattenkraften och möjlighet till en större export av el 
(Rydén et al., 2019). 

3.9.2 Klimatneutral fjärrvärmeförsörjning 
Svensk elkonsumtion och värmekonsumtion har ett samband, där utbyggd fjärrvärme 
kompenserar för direktverkande eluppvärmning och på detta vis avlastar elanvändning. 
Därutöver är även värmeverk en del i det europeiska avfallssystemet.  Svensk 
fjärrvärmeförsörjning har varit klimatneutral sedan 2013. Här har antagandet gjorts att 
fjärrvärmeverken varit nettoproducenter av el och att denna el kunnat exporteras och minska 
elproduktion i övriga Europa, som har en högre andel fossila kraftslag. Här har man, trots vissa 
utsläpp i egna produktionen, tillgodoräknat sig större utsläppsminskningar än om elen 
genererats i Europa och därav trots utsläpp minskat nettoutsläppen. 1980 användes 90% fossila 
bränslen i fjärrvärmeförsörjningen vilken minskades till 25% år 2000. Under samma tid skedde 
ett paradigmskifte där fjärrvärmeproduktionen gick från att vara en nettokonsument av el till 
att bli en nettoproducent. Denna övergång till att bli en nettoproducent ledde, enligt tidigare 
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resonemang i elförsörjning, att den producerade elen bidrog till att fossila bränslen som 
användes i det europeiska kraftsystemet trängdes undan (Rydén et al., 2019).  
 

 
Figur 20: Nettoutsläpp av koldioxid svensk fjärrvärmeförsörjning. Källa: Rydén et al. 2019 

Idag är det svenska fjärrvärmesystemet en viktig del av europeisk avfallshantering och 
energiåtervinning. Denna avfallshantering leder till att avfallet inte deponeras i andra delar av 
Europa, vilket i sin tur leder till betydande utsläpp av metangas till atmosfären. Däremot leder 
förbränning av avfallet till utsläpp av koldioxid om avfallet i sig innehåller fossila 
beståndsdelar, som exempelvis plast. Den sammanvägda utsläppen består dock av två delar; 
dels de förhindrande utsläppen av metangas till följd av att avfallet ej deponerades och dels de 
uppstådda utsläppen som förbränningen genererar. Enligt denna modell kan man i figur 20 se 
att dessa utsläpp minskat nästan varje år sedan 2004. 2017 var de negativa utsläppen 3 miljoner 
ton CO2-ekvivalenter (Rydén et al., 2019). 
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3.10 Framtiden 
Här görs ett försök till att systematiskt kartlägga policys och systemtjänster som kommer att 
finnas i elsystemet i framtiden. Därutöver har det även identifierats ett antal problem som kan 
uppkomma i ett framtida kraftsystem. 
 

 
Figur 21: Doors Choices Choose (Qimono, u.å.). 

3.10.1 Effektreglering 
Inom en tidshorisont på 15–35 år antas elsystemet vara likadant som det är idag, dock med 
undantaget att proportionerna skiljer sig åt där kärnkraft kan vara nedlagd och ersatt av volatil 
kraft som vindkraft. Detta föranleder att trögheten i elsystemet i detta fall är lägre och mindre 
störningståligt allt annat lika. Här identifieras ett behov av att ersätta denna tröghet på syntetiskt 
vis genom exempelvis tomgånggående synkrongeneratorer och snabbare reglering av 
vattenkraftaggregat. Det finns även möjlighet att vindkraft kan modifieras med hjälp av en 
effektomriktare för att skapa en syntetisk tröghet. Då turbinerna ej är synkront roterande skapas 
denna trögheten artificiellt. Därutöver finns det möjlighet att sammanlänka flera länder och på 
så vis dela på trögheten i systemet. En annan möjlighet som finns är att bygga ut 
kraftlagringsstationer i form av batterier vilka med hjälp av effektomriktare kan kompensera 
för både produktion och konsumtion momentant (Nordling et al., 2016b). 
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Tabell 8: Översiktsbild över hur olika tekniker kan möta flexibiltetsutmaningar. Delvis subjektiv. Skala 1-4 där 1 är sämst och 
4 är bäst. Källa: Rydén et al., 2019 

Typ Balansreglering 
timme 

Balansreglering 
vecka 

Överskott Topplast 
1h 

Topplast 
dygn 

Årsreglering 

Energilager 3 1 4 3 2 1 

Efterfråge- 
flexibilitet 

3 1 2 3 1 1 

Utbyggnad 
av stamnät 

2 2 4 3 3 4 

Utbyggd 
kraftvärme 

2 3 2 4 4 3 

Gasturbin 3 2 1 4 4 3 

Ökad 
flexibilitet i 
vattenkraft 

4 3 3 2 2 3 

 
Som kan utläsas ur tabell 8 ovan, där olika teknikers möjlighet att möta 
effektregleringsutmaningar poänggivits, enligt rapportförfattarna delvis subjektivt. 
Gasturbinerna, som idag är effektreserven, drivs dock av fossila bränslen vilket ger upphov till 
större utsläpp inom det svenska elsystemet. Dessa gasturbiner används dock inte i någon större 
utsträckning, utan används ca 90–100 timmar årligen. Enligt scenariot som NEPP tagit fram 
räknar man med att kapaciteten i vattenkraften har byggts ut till 19 525 MW. Därutöver har 
överföringskapaciteten i stamnätet ökat med 1 000 MW. Detta innebär en större reglerbarhet 
hos vattenkraften som kunde möta behovet bättre under topplastsituationer (Rydén et al., 2019). 

3.10.2 Lagringsmöjligheter 
Lagring av el bidrar med systemtjänster vilka kan användas vid störningsneutraliseringar. Detta 
genom att lagra överbliven energi vid för hög produktion av exempelvis intermittenta kraftslag 
för att bruka denna vid ett tillfälle när väderförhållandena inte är lika gynnsamma för denna 
typ av kraftslag. Här finns idag redan lagringsmöjligheter som magasin vid vattenkraftverken. 
Denna typ av lager kan medföra att transmissionskapacitetsbrister kan undvikas genom 
geografiskt strategiska lagringsplatser för energi (Nordling, 2016a). Vattenkraftverkens 
magasin fungerar som ett säsongslager. Kapaciteten för säsongslagring i de svenska 
vattenkraftverken uppges vara 33,7 TWh och i det nordiska elsystemet till 120 TWh (Byman, 
2015). 
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Figur 22: Phone Battery Charge (200degrees, u.å.). 

För att förbättra reglerbarheten i kraftsystemet skulle pumpkraftverk kunna använda som 
komplement till vattenkraftverk. Detta innebär att pumpkraftverken skulle kunna användas och 
förbruka energi genom att pumpa upp vatten till en högre nivå i situationer då konsumtionen 
är lägre än produktionen. I det omvända fallet skulle de kunna släppa igenom vattnet och på så 
vis generera el till systemet. Dessa skulle även kunna användas för att lagra energi och brukas 
när energipriset är lågt och omvändas när elpriset är högre på ett sätt som kompenserar för 
friktions- och arbetsförluster i pumpsystemet. Sverige hade 2015 tre pumpkraftverk på totalt 
91,6 MW (Byman, 2015). 
 
Ur ett kortare tidsperspektiv anses även batteristationer kunna bidra till en god 
lagringsmöjlighet. Här kan denna typ av batterier bidra till många systemtjänster som att snabbt 
reagera på frekvensavvikelser genom lagring och dränering. De kan också fungera som en 
lösning till transmissionsbegränsningar, där dessa batterier laddas upp i tider då det finns 
tillgänglig kapacitet för transmission och brukas när transmissionskapaciteten går ner. Här 
identifieras litium-jonteknologin idag vara den mest konkurrenskraftiga tekniken, men där 
denna typ av nya tekniska lösningar måste undersökas gällande svenska förutsättningar och 
jurisdiktion. Systemfördelar denna typ av korttidslager bidrar till är bland annat förbättring av 
energikvalitet och avlastning av elnätet, varav dessa systemtjänster idag ej är prissatta. 
Därutöver är byggprocessen för denna typ av korttidslager idag kortare än processer för 
utbyggnad av transmission (Nordling, 2016a).  
 
Elbilar kan i sin tur även dessa bidra till att lösa lokal effektproblematik genom lagring och 
dränering. I den totala svenska fordonsflottan ökar elbilar stadigt och 70% av dessa är 
parkerade samtidigt. Detta möjliggör ett så kallat “vehicle-to-grid”-system. Detta är i sig även 
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beroende av en flexibel och smart laddning där det inte enbart är att nätansluta och ladda bilarna 
momentant, utan att en givare laddar bilen i stunder för att effektivisera effektförbrukning i 
nätet och undvika effekttoppar. Vid längre nätanslutning kan detta dock riskera att minska 
batteriernas livslängd (Rydén et al., 2019). 
 
Utöver ovan nämnda energilagringsmetoder finns dels även termisk energilagring där värme 
och kyla kan sparas för senare bruk. Dels finns även kemisk lagring där exempelvis elektrolys 
kan omvandla vatten till vätgas och syrgas. Nuvarande lagstiftning gör gällande att SVK ej får 
äga egna energilager för att inte påverka marknadspriser (Nordling, 2016a) Enligt ellagen får 
kraftproducenter dock äga denna typ av korttidslagring men får bara brukas vid elavbrott eller 
för att täcka nätförluster (SFS 1997:857). 

3.10.3 Elkonsumtion 
I det här avsnittet har vi valt att fokusera på hur en elektrifierad fordonsflotta påverkar 
elsystemet dels genom förbrukning med även med systemtjänster. 

3.10.3.1 Elektrifierad transportsektor 

Sverige har sedan 2017 en lag som syftar till att minska utsläpp från transportsektorn i Sverige 
med 70% till 2030, med referensår 2010. Här är en elektrifiering av personbilar ett viktigt 
inslag, där dessa fordon idag står för mindre än en procent av den totala fordonsflottan. En 
ökning av antalet elbilar ökar effektbehovet, där detta i sin tur kan skapa effekttoppar. Men, 
som tidigare nämnt, kan dessa fordonsbatterier även användas flexibelt genom en “vehicle-to-
grid”-teknik. Här identifieras en påverkan på både effekt och energi (Rydén et al., 2019). 
 

 
Figur 23: Car Electric Hybrid (Joenomias, u.å.). 
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Den bidragande tidsskalan då elfordon kan bidra med systemtjänster är också omfattande inom 
ett dygnsperspektiv. Chalmers Tekniska Högskola har gjort en modell med 3,8 miljoner elbilar 
i Sverige, som uppgår till 60% av personbilsflottan referensår 2019. I denna modell har man 
använts sig av körmönster från 430 bilar belägna i Västra Götaland för att ta fram olika 
körprofiler. Modellen visade en ökning av 11 TWh energiförbrukning för denna elektrifiering, 
samt att effektbehovet till dessa batterier var ungefär 114 000 MW, givet att varje batteri har 
kapacitet på 30 kWh. Detta är ungefär tre gånger större än den totala installerade effekten i 
Sverige är 2017 enligt figur 4, där det skulle krävas smart styrning av effektbehovet för att inte 
överbelasta kraftsystemet (Rydén et al., 2019). 
 
Som bidrag till kraftsystemet kan ovan nämnd fordonsflottan med batteri på 15 kWh, i linje 
med dagens hybridbilar, bidra med 9–30 GW. Ett dubbelt så stort batteri på 30 kWh kan i sin 
tur bidra med 18–60 GW. Som referens brukar nettolasten i SE3 vara ungefär 18 GW. 
Antaganden i den här modellen, som är att anse som osäkra, är i vilken utsträckning elbilsägare 
är villiga att underställa sitt fordon effektreserven, batteristorlek, parkerad fordonsflotta och 
antal elbilar (Rydén et al., 2019). 

3.10.4 Elsystemsutmaningar 
Dagens energipolitik har idag fokuserat på hushållning av resurser, utsläppsminskning samt 
energiomställning. Där har intermittenta kraftslag varit dominerande. Med den ökade andelen 
av intermittenta kraftslag måste även fokus skifta mot frågor som berör flexibilitet och effekt 
för att klara framtidens energiutmaningar (Rydén et al, 2019).  
 
Enligt en studie utförd av Pöyry, där effektproblematik undersökts, riskerar Sverige att behöva 
neka 16 GW nya nätanslutningar till och med 2030 till en kostnad på ca 150 miljarder SEK om 
året. I Stockholm finns lokal elproduktion, tillhandahållna av bland annat Stockholm Exergi, 
där detta avlastar transmissionsnätet. Här finns dock planer på nedläggning av kraftvärmeverk 
på ca 300 MW inom fem år till följd av bristande lönsamhet (Rydén et al., 2019). 

3.10.4.1 Vattenkraft 

Vattenkraften är den största balanserande kraften i det svenska elsystemet ur tidsperspektivet 
kortare än ett dygn. Sett till ett helårsperspektiv står vattenkraften för hälften av balanseringen. 
Dock beror vattenkraftens goda balanseringsförmåga idag till stor del av att kärnkraft används 
som baskraft så att vattenkraften kan användas som regulator. Detta innebär att vid en potentiell 
nedläggning av kärnkraft kan denna regleringsförmåga försämras, allt annat lika (Bruce et al., 
2016). Reglerbarheten hos vattenkraften beror dock på faktorer såsom tillrinning och tillgång 
till magasin. Är det stor tillrinning är exempelvis reglerbarheten låg. Vidare beror även 
reglerbarheten på miljölagstiftning som styr hur vattenflödet får styras med hänseende till 
miljöpåverkan. En anledning till denna miljölagstiftning är topografisk då svenska älvar är 
flackare än de norska motsvarigheterna och vattenläget måste hanteras i ett längre 
tidsperspektiv, uppemot några dygn (Byman, 2015).  
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Sweco har i en studie undersökt möjligheter till effektutbyggnad av vattenkraftverk i tio 
svenska älvar. Resultatet av studien, som kan utläsas ur tabell 9 visar på en total effektökning 
om 3,4 GW. Om resultatet extrapoleras till samtliga svenska vattenkraftverk kan en 
effekthöjning om 3,9 GW åstadkommas. Denna effekthöjning överstiger effekten av de 
reaktorer som beräknas tas ur drift fram till och med 2020. I studien belyser man dock att det 
skulle krävas stora investeringar för denna effekthöjning, samt att befintlig installerad teknik 
inte befinner sig i samma fas av livscykel. För att därutöver kunna tillgodogöra sig av denna 
effekten behövs det en transmissionsförstärkning av stamnät och lokalnät (Rydén et al., 2019). 
 
Tabell 9: Effekthöjning av vattenkraft i 10 älvar. Källa: Rydén et al., 2019 

Älv Installerad 
effekt [MW] 

Ny beräknad 
effekt [MW] 

Effektökning 
[MW] 

Ökning [%] 

Luleälven 4 335 5 070 735 17 

Skellefteälven 1 035 1 286 251 24 

Umeälven 1 804 2 204 401 22 

Ångermanälven 1 247 1 546 298 24 

Faxälven 813 1 158 345 42 

Indalsälven 2 130 2 913 783 37 

Ljungan 605 664 59 10 

Ljusnan 762 963 201 26 

Dalälven 1 095 1 255 160 15 

Klarälven 353 522 169 48 

Totalt 14 180 17 580 3 402 24 
 
Vattenkraftens framtid och dimensionering beror till stor del av implementeringen av 
ramvattendirektivet. Detta innebär att vid en implementering av direktivet som ger upphov till 
stora energiförluster, kan vattenkraftens frekvensreglerande systemtjänster försämras. Här 
varierar bedömningar mellan 1–13 TWh minskning av produktion från vattenkraftverken vid 
implementering, där den årliga produktionen 2017 var 64,6 TWh enligt figur 2. Detta genom 
vattendirektivets krav på miljöåtgärder invid kraftverken samt vattendomar kopplat till 
volymer vattenkraftverken släpper igenom under en kortare tidsperiod (Söder et al., 2014). 
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Figur 24: Niagra Falls Waterfall Water (Urformat, u.å.). 

Den maximalt tillgängliga effekten i vattenkraften är 13 700 MW, vilket inte kan användas 
under en längre tid utan att resultera i förluster. Här identifieras 
vattenhushållningsbestämmelser och vattendomar allt oftare vara en begränsande faktor för 
balansregleringsförmågan snarare än de tekniska implementeringarna. Här identifierar Bruce 
et al. (2016) att beslutsfattare bör väga in miljökonsekvenser vid en försämrad 
balanseringsförmåga i beslut om vattenverksamhet. Det krävs även ett tydligare lagreglerat 
ansvar för att kunna dimensionera elsystemet adekvat på lång sikt (Bruce et al., 2016). Detta 
bekräftas även av Svenska Kraftnät (2017a). 

3.10.4.2 Kärnkraft 

Kärnkraften har historiskt sett varit ett centralt kraftslag i det svenska el- och energisystemet, 
där den länge har agerat baskraft. Kärnkraftverk har låga rörliga kostnader, men stora 
kapitalkostnader, vilket gör det önskvärt att utnyttjandetiden för kärnkraftverken är så hög som 
möjligt (Byman, 2015). Kärnkraftens centrala roll som baskraft i Sverige är osäker framöver, 
främst då energiöverenskommelsen 2016 innefattar ett mål om förnybar elproduktion 2040, där 
kärnkraften ej ses som ett förnyelsebart kraftslag. Denna målsättning innebär därmed att 
kärnkraften bör vara utfasad ur det svenska el- och energisystemet år 2040, om målet om 
förnybar elproduktion ska införlivas.  
 
Detta innebär dock inte ett stoppdatum för kärnkraften (Regeringskansliet, 2016). Idag finns 
det åtta kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige, där två utav dessa reaktorer ska tas ur bruk 2019 
respektive 2020 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019). De två reaktorer som avvecklas är 
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Ringhals 1 och Ringhals 2, som tillsammans står för en termisk effekt om 5 200 MW samt en 
sammanlagt elektrisk nettoeffekt om 1 789 MW (World Nuclear Association, u.å.a) och (World 
Nuclear Association, u.å.b).  
 
Anledningen till att de två reaktorerna tas ur bruk är främst ekonomiska (Energiföretagen, 
2018b). De återstående sex reaktorerna behöver därmed tas ur bruk till och med 2040, för att 
målet om förnybar elproduktion ska införlivas i enlighet med tidigare resonemang. Som 
tidigare nämnt innefattar energiöverenskommelsen dock inte ett konkret stoppdatum innan år 
2040 som förbjuder fortsatta användning av befintlig kärnkraft. I enlighet med 
överenskommelsen finns det även möjlighet för framtida utbyggnationer av kärnkraftverken, 
där nya reaktorer får anläggas på befintliga platser. Antal reaktorer får dock totalt sett i Sverige 
inte överskrida 10 stycken. Vidare möjliggör även energiöverenskommelsen att tillstånd kan 
ges för att ersätta gamla reaktorer med nya reaktorer, när de gamla reaktorerna nått sin 
ekonomiska livslängd (Regeringskansliet 2016). Vattenfall AB, som är majoritetsägare i både 
Ringhals- och Forsmarks kärnkraftverk ämnar driva deras reaktorer i totalt 50–60 år utifrån 
deras respektive startdatum (Vattenfall, 2019). Detta motsvarar år 2045 som senast för de 
nyaste reaktorerna, vilket i sig inte är förenligt med regeringens mål om förnybar elproduktion 
2040 (Vattenfall, u.å).  

3.10.4.3 Värmekraft 

Fjärrvärmeverk svårt att fungera som en regulator i elsystemet. Detta då energikvaliteten 
försämras om elen omvandlas till värme. Därutöver anses värmekraftverk, vid ansträngda 
situationer, redan utnyttjas enligt sin fulla effektkapacitet och därav ha svårt att balansera 
frekvensen. Vidare i andra fall med hög volatil krafttillverkning och låg förbrukning kan 
värmekraften inte anses producera el och därav inte kunna vara en frekvensreglerande kraft 
(Bruce et al., 2016). 
 

 
Figur 25: Rew Power Plant Clouds (Benita5, u.å.). 
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Enligt Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP, punkt 35, framgår det 
att en skatt på förbränning av avfall ska införas (Socialdemokraterna, u.å). 2 juni 2016 
beslutade regeringen att utreda huruvida avfallsförbränning kopplat till energiproduktion, som 
ger upphov till kväveoxidutsläpp, borde beskattas. I november 2017 var denna utredning klar 
och benämndes SOU 2017:83. Här var slutsatsen att skatten på förbränning av avfall inte skulle 
påverka producenterna av avfallet och därav inte påverka vilka material eller vilken design som 
används för att underlätta materialåtervinning. Vidare poängterades att allt avfall skulle 
beskattas lika oviktat avfallets miljöpåverkan. Utredningen fastslog därav att kostnaden inte 
skulle bäras av producenterna utan snarare av energiutvinnarna. Detta medför negativa 
konsekvenser såsom försämrad lönsamhet för dessa. Därutöver identifierades även att den 
ökade kostnaden kopplat till fjärrvärme med hög sannolikhet skulle allokeras hos kunderna. En 
skatt på förbränning av avfall skulle därav varken ha en säker måluppfyllelse eller vara 
kostnadseffektiv. Utredning efterlyste däremot styrmedel kopplat till materialåtervinning och 
ett högre producentansvar. Skattenivån på 100 kronor per ton avfall genererar en totalkostnad 
på ca 500 miljoner kronor för energiutvinnarna. Denna skatt anses av utredaren bli verkningslös 
och inte medföra några miljövinster samt att principen att förorenaren ej betalar uppfylls 
(Regeringskansliet, 2017). 

3.10.4.4 Intermittent kraft 

Det intermittenta kraftslagen vindkraft har fått en allt centralare roll i Sveriges el- och 
energisystem. Den installerade effekten vindkraft har ökat markant de senaste tio åren, där den 
år 2017 låg på ca 18% av den totala installerade effekten i elsystemet (Energimyndigheten, 
u.å.a). Anledningen till vindkraftens popularitet kan förklaras med att kraftslaget är relativt 
billigt att investera i (se tabell 7) samt certifikatsystemet som gynnar elproduktion från 
vindkraft (se rubrik ”Styrmedel i elproduktionen”). Då kraftslaget historisk varit en liten del av 
elsystemet, så har vindkraft setts som en företeelse som enbart bidrar med el när det blåser. 
Elproduktion i ett vindkraftverk är väderberoende, där den tillgängliga vindhastigheten är 
avgörande för produktionen. I ett elsystem där vindkraften har en större roll behöver kraftslaget 
bidra med reglering och stabilitet. Dock så kan vindkraften bara bidra med dessa tjänster när 
det blåser (Byman, K., 2015).   
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Figur 26: Windräder Wind Power Park (Oimheidi, u.å.). 

Solkraft är det andra väderberoende kraftslaget som tas upp i denna studie, och även detta 
kraftslags installerade effekt har ökat de senaste åren (Energimyndigheten, u.å.a). Likt 
vindkraften är solkraften subventionerad av elcertifikatsystemet, vilket ökar investeringar av 
solkraft och dess utbredning inom Sverige. Solkraften subventioneras även genom ett särskilt 
solcellsstöd, vilket ytterligare gynnar kraftslaget, vilket beskrivs under rubriken 3.2 Styrmedel 
ovan. Den totala installerade effekten solkraft i det svenska elsystemet är dock fortfarande 
relativt liten jämfört med andra kraftslag, där den år 2017 motsvarade ca 0,7% av totalen 
(Energimyndigheten, u.å.a). Elcertifikatsystemet kommer att vara en del av elsystemet till 
2045, se rubrik ”3.2 Styrmedel”, vilket leder till att de förnybara kraftslagen där vindkraften 
och solkraften ingår, kommer att fortsätta stödjas ekonomiskt av staten. I ett elsystem med allt 
större andel intermittenta kraftslag kommer det leda till att systemet blir mer beroende av väder 
för att leverera el.  
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4. Resultat från intervjustudie 
I intervjustudien har företagen som redovisas i tabell 1 involverats. Dessa företags intressen i 
olika kraftslag återspeglas av deras eget ägande i dessa vilka redovisas i tabell 3. Här har ett 
antal av de intervjuade valt att vara anonyma och även företag valt att vara anonyma sett till 
deras uttalanden. Här har resultaten av intervjustudien kategoriserats efter frågorna som ställts 
till de deltagande företagen, varav frågorna som ställts till dessa återfinns som bilaga 1. 
Gemensamt för alla de intervjuade är att dessa besitter adekvat kunskap för att besvara 
intervjuformuläret, antingen genom en lång erfarenhet i branschen och/eller att de arbetar inom 
strategi och produktion. Nedan presenteras en tabell med de intervjuade samt deras position i 
företaget där resultatet av vad som sagts är en sammanfattning av vad intervjuerna av följande 
personer lett till. 
 
Tabell 10: Personer som varit involverade i studien genom intervjuer och enkäter. 

Företag Namn Roll 

Vattenfall Daniel Westlén Energy Systems Specialist 

E.ON. Catja Appelros Strategy Business Partner 

Holmen & Holmen Energi AB Filip Englund Energy Manager 

Mälarenergi Joacim Sundqvist Energistrateg 

SkellefteKraft Pär Forsberg Affärsutveckling och strategi 

Sydkraft AB Lina Palm Senior Political Advisor 

Göteborg Energi Samuel Röjås Systemledare Fjärrvärme 

Söderenergi AB Leif Bodinson Affärsstrateg 

LuleKraft AB Jonny Karlsson VD 

SCA AB Max Halvarsson Elmarknadschef 

BillerudKorsnäs Johan Schönström Group Energy Manager 

Tekniska Verken i Linköping AB Michael Fahlström Affärsområdeschef Värme 

Karlstads Energi AB Johan Thelander Värmechef 

Södra Henric Dernergård Energisamordnare 

Växjö Energi AB Jörgen Johansson Stf Kraftverkschef 

Stora Enso AB Conny Johansson Energiansvarig Sverige 

Anonymt Företag Anonym Person Anonym Roll 



 

 53 

Anonymt Företag Anonym Person Anonym Roll 

Anonymt Företag Anonym Person Anonym Roll 

 

4.1 Framtida elproduktion 
Här presenteras resultatet av intervjustudien som genomförts. Resultaten delas upp i 
framtidsutvecklingen för de olika kraftslagen samt samarbeten och utmaningar som branschen 
identifierat. 

4.1.1 Värmekraft 
Den tydligaste procentuella nedgången av effekt kommer att ske inom värmekraften. Här har 
det utöver minskningen på cirka 1 GW 2016–2017 även uppkommit signaler på en signifikant 
nedläggning de kommande åren. Huvudanledningen till detta är den nya skatten på förbränning 
av avfall, men även den ökade skatten på koldioxidutsläpp och NOx-utsläpp. Kommande 
kraftvärmeverk som anpassas efter att elda biobränslen istället för fossila produkter har 
därutöver ej samma effekt som de verken de ersätter. Den totala, nu kända, minskningen är på 
ungefär 1 GW hos kraftvärmen i det svenska elsystemet och kommer att pågå fram till 2030. 
Detta involverar nedläggningen av Stockholm Exergi och Fortums KVV6 (145 MW), 
Mälarenergis utfasning av två kolpannor (300 MW) samt uppförande av block 7 (150 MW), 
E.ON:s nedläggning av Heleneholmsverket (130 MW), Sydkrafts Öresundsverket som ligger i 
malpåse (450 MW), Göteborg Energis Rya KVV (250 MW) som med nya 
kraftvärmebeskattningen kommer dra ner drifttiden avsevärt. Därutöver en utbyggnad hos 
Stora Enso på 15 MW.   
 
Många av de värmekraftverk byggs idag “turbinredo”, vilket innebär att det finns möjlighet att 
installera en turbin för generering av el om incitamenten till detta återfinns, men där de utan 
turbin bara producerar värme. Ett av dessa värmekraftverk som byggs turbinredo återfinns i 
Uppsala som identifierats som ett problemområde kopplat till energitillgång och transmission. 
Vidare efterlyser aktörerna fler incitament till att bygga värmekraftverk med turbin. Värme kan 
dock vara ett komplement till el där en ökning av tillförd värme genom fjärrvärmenät kan 
minska elanvändningen, men där det inte alltid återfinns en synergi mellan de båda. Idag ersätts 
många gamla anläggningar som producerar både el och värme med anläggningar som enkom 
producerar värme. Värmekraftens viktiga inslag är den lokalt producerade elen där dessa verk 
mestadels återfinns i södra Sverige, vilket innebär en avlastning av transmissionsnätet. Stängs 
denna kraften ned i södra Sverige belastas stamnätet mer vilket kan bidra till överbelastningar 
vid topplasttimmar. 
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4.1.2 Kärnkraft 
Ringhals 1 och Ringhals 2, som kommer att läggas ned 2020 respektive 2019, står tillsammans 
för 1 800 MW och läggs ned på grund av att de uppnått sin ekonomiska livslängd. Utöver de 
berörda nedläggningarna av kärnkraftverk i Sverige ser huvudägarna till de återstående 
reaktorerna ej någon anledning med fortsatt nedläggning av reaktorer. Här är den ekonomiska 
livslängden fram till år 2041–2045 med möjlighet till livstidsförlängning. Här nämner inte 
energiöverenskommelsen något stoppdatum för kärnkraften, vilket även ger ett politiskt 
incitament till fortsatt drift. Det ekonomiska incitamentet benämns vara de systemtjänster 
kärnkraften bidrar till men även dess planerbarhet, vilket gör att den rent marknadsmässigt kan 
konkurrera med vindkraft. Utöver de fysiska vindkraftverken kan det komma att krävas fler 
tekniska bidrag som energilagring och tröghet där kostnaden för dessa helt eller delvis kan 
behöva allokeras hos de intermittenta kraftslagen. 

4.1.3 Vattenkraft 
Vattenkraften kommer även i framtiden ha en avgörande roll i det svenska elsystemet, men där 
det är osäkert om kraftslaget kommer att kunna producera el i samma utsträckning som det gör 
idag. Här finns ett flertal företag som uttrycker oro över implementering av ramvattendirektivet 
som förväntas minska den uttagna energin från vattenkraften. Problematiken som lyfts upp är 
den bristande kommunikationen och samsynen mellan länsstyrelser och politiker. Politiker har 
sagt att direktivet inte ska medföra att vattenkraften minskar sin produktion med mer än 1,5 
TWh, medan länsstyrelser har högre miljöambitioner med en större minskning i produktion, 
vilket kan leda till minskningar om 6–7 TWh. Därutöver ses effekthöjning i befintliga 
vattenkraftverk ses som en möjlighet framöver. Hur mycket denna effekthöjning kan bidra med 
i utökad effekt är osäkert, men det är fullt möjligt att öka effekten upp till och med 20% på 
vissa kraftverk. Denna potentiella effekthöjning i diverse vattenkraftverk ses dock inte som 
något som kommer att totalt sett öka effekten i elsystemet, då implementeringen av 
ramvattendirektivet med produktionsminskning som följd kommer att slå ut effektökningen. I 
bästa fall så bidrar effekthöjning med lika mycket effekt som implementeringen av 
ramvattendirektivet minskar.  

4.1.4 Intermittent kraft 
Andelen vindkraft inom det svenska elsystemet kommer att fortsätta öka, där det just nu är flera 
kraftbolag som genomför investeringar i vindkraftverk. De intervjuade företagen ser överlag 
fortsatta goda investeringsmöjligheter i kraftslaget, och utbyggnaden av vindkraft kommer 
därmed att fortgå. Det uttrycks dock att långa och osäkra tillståndsprocesser försämrar 
möjligheterna att investera i vindkraft, där det förslagsvis efterlyses snabbare och säkrare 
processer för att minimera riskerna för investerare kopplat till investeringar i kraftslaget. 
Elcertifikatsystemet för förnybar el beskrivs överlag som lyckat när det kommer till 
subventioner inom elsystemet, då det är både transparent och långsiktigt. Dock så är inte alla 
deltagande företag positivt inställda till att elcertifikatsystemet implementerats från första 
början, men elcertifikatsystemets effektivitet att introducera mer förnybar elproduktion har 
ändå uppmärksammats. I takt med teknikens utveckling kan äldre vindkraftverk som har 
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förverkat sin ekonomiska livslängd bytas ut till moderna vindkraftverk som kan ha dubbel 
effekt på samma yta. Detta ses som en möjlighet då dessa platser redan är godkända för 
uppförande av vindkraftverk och där tillståndsprocesserna ej är lika långa som en nyetablering.  
 
Likt vindkraften ses solkraften som en framtida källa för produktion av elektricitet. Vissa bolag 
planerar att investera i solkraftsanläggningar, där det finns uppsatta målsättningar om 
installerad effekt solkraft. Andra bolag anser dock att det inte finns någon lönsamhet i 
solkraften, och tycker dessutom att de subventioneringar som finns när det kommer till 
solkraften inte adderar något värde till elsystemet som helhet, då de anser att solkraften är för 
väderberoende och därmed bidrar med för mycket el under sommaren och sedan under 
vintermånaderna bidrar med för små mängder. Att solkraften kommer öka är det dock inget 
tvivel om huruvida denna ökning kommer ha en påverkan på det nationella elsystemet i stort 
och den totala installerade effekten är osäker, då det fortfarande rör sig om små mängder 
solkraft i ett stort system.  
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4.2 Gemensam framtidsvision och samarbete mellan aktörer 
En gemensam framtidsvision för det svenska elsystemet är något som de flesta kraftbolag är 
positivt inställda till. Det uttrycks att en samsyn för utvecklingen av elsystemet är viktigt, 
speciellt då långsiktighet är en sådan viktig faktor inom området. Detta beskrivs mer utförligt 
i stycket nedan. Det poängteras dock att inte enbart staten ska inte bestämma hur denna 
utvecklingen ska se ut, utan att det ska vara i samsyn med alla aktörer som verkar inom området. 
Samarbetet mellan aktörerna inom elsystemet fungerar väl enligt de regler som finns för 
samarbete, men ett flertal kraftbolag efterfrågar ett bättre samarbete med staten, där de menar 
att det behövs en myndighet eller liknande som har en mer samordnande roll i utvecklingen av 
elsystemet. Svenska kraftnäts roll anses kunna utvecklas till att även vara med och samordna, 
att hjälpa kraftbolagen och andra aktörer i elsystemet att utveckla elsystemet på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Att lättare kunna kombinera utbyggnad av elnätet med utbyggnad av kraft är 
något som efterfrågas. 
 
Långsiktiga spelregler för el- och energisystemet är något som genomgående nämnts i 
intervjuerna, där långsiktighet uttrycks vara av stor vikt för att kunna fortsätta utveckla 
systemen och då bidra med energi i framtiden. Att investerare kan försäkra sig om att 
investeringar är lönsamma över en längre tidsperiod är nödvändigt, då det är stora mängder 
kapital som investeras i nybyggnationer med långa livslängder. Det uttrycks oro bland de 
intervjuade företagen över framtida styrmedel som kraftbolagen inte kan förhålla sig till, då 
detta förhindrar denna långsiktighet och goda investeringsklimat kraftbolagen strävar efter. 
Den nya beskattningen av avfall nämns här som ett exempel på hur denna långsiktighet inte 
efterföljs, där ett flertal kraftbolag menar att deras ekonomiska kalkyler sätts ur spel och 
därmed måste drastiskt minska sin elproduktion som följd. Vidare lyfts även den, numera 
avskaffade, effektskatten på kärnkraft som en kortsiktig politisk inblandning i energisystemet 
som varken hade måluppfyllnad eller kostnadseffektivitet. 

4.2.1 Nya tjänster och kundperspektiv 
I dagens läge får kraftbolagen betalt i form av levererad kWh, vilket anses leda till att tjänster 
som tillgänglig effekt, planerbarhet och svängmassa bortprioriteras. Det efterfrågas någon form 
av system som ska kunna tillgodose kraftbolagen med rimlig ersättning för att erbjuda dessa 
tjänster till elsystemet, vilket därmed förväntas leda till ett stabilare elnät där dessa tjänster blir 
en naturlig del av framtida utbyggnad. För att marknaden ska kunna lösa effektproblematiken 
så menar vissa kraftbolag att bristsituationer måste kunna uppstå där kunder tvingas betala 
betydligt mer pengar för el vid vissa tillfällen, annars kommer marknaden själv aldrig kunna 
lösa problematiken med tillgänglig effekt.  
 
Ett bristande kundperspektiv är något som även lyfts upp som när det kommer till utvecklingen 
av elsystemet. Kraftbolagen gynnas av höga elpriser, men för kunderna är ett lågt elpris att 
föredra. Gemensamma plattformar där konsumentorganisationer, privatkunder och 
elproducenter kan mötas är något som efterfrågas, då det framtida elsystemet anses vara mer 
integrerat med samhället som helhet, där speciellt privatkunder antas ha en större roll i 
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utvecklingen. Vidare lyfts även att förbrukningsreserven och effektreserven borde kunna 
upphandlas på lika villkor över en lika lång tidsperiod, då förbrukningsreserven hjälper till att 
stabilisera elnätet i ett system med större volatilitet. 
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4.3 Energiutmaningar 
Utmaningar som identifierats är framförallt lokal effektproblematik. Det innebär att kraftslag i 
vissa storstadsregioner nedmonteras för att ersättas av kraftslag annorstädes. Ett exempel på 
detta är när kärnkraft i SE3 ersätts av vindkraft i SE1 och SE2. Stockholm Exergi och Fortum 
väljer även att driftstoppa KVV6 tre år i förtid innan dess ersättare, Lövsta kraftvärmeverk, ska 
stå färdigt. Det innebär en effektlucka där framförallt kalla vinternätter med hög 
energikonsumtion kommer att belasta kraftsystemet mer. Dessa utmaningar kan framförallt 
lösas med hjälp av utbyggd transmission, men där såvida denna inte står redo borde man ha ett 
längre tidsperspektiv på nedmontering och en hållbar och mer långsiktig politisk inblandning.  
 
Vidare kommer det framtida energisystemet, med ett högre inslag av intermittenta kraftslag, 
behöva systemtjänster för att balansera för de kraftslagen som ersatts. Här är det exempelvis 
systemtjänster som bidrar till stabilitet såsom tröghet och överskottslagring men där även 
tillgänglig effekt borde prissättas mer än att bara vara effektreserv. Här antyder ett antal av de 
intervjuade att lokalproducerad planerbar kraft borde premieras genom att införa ett kvotsystem 
på effektsidan. Idag subventioneras även kraftslag, såsom solceller för privatpersoner och 
företag, där denna subventionering ej är kostnadseffektiv och där ett 100% fossilfritt elsystem 
kan uppnås billigare genom ett centraliserat energisystem eller genom större anläggningar. 
Andra länder i EU väljer att subventionera storindustrins utsläppsrätter inom EU:s ramen för 
handel med utsläppsrätter, vilket föranleder en sämre konkurrenskraft från svensk del då detta 
inte sker här.  
 
Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning när nya systemtjänster måste implementeras, där 
myndigheter har valt att reglera fram tröghet snarare än att främja marknaden. Ett exempel på 
detta är Oskarshamn 3 som reglerats ner med 100 MW av SVK, på grund av att det inte finns 
tillräckligt med svängmassa på sommaren. Skulle denna reaktor falla bort helt skulle det kunna 
innebära en blackout där frekvenskänslig utrustning inom industri riskerar att gå sönder. Idag 
får de dock ersättning för den nedreglerade effekten, men det är viktigt att finna en långsiktig 
lösning på problemet. 
 
SVK som har ansvar för stamnätet i Sverige har även identifierats ta lång tid på sig vid 
utbyggnad där denna sker när en producent anmäler att de vill utöka sin elproduktion. Det 
efterfrågas därav en mer långsiktig planering från myndighetens sida där ett väldimensionerat 
stamnät är viktigt när dagens energisystem förändras. Vidare är ett energisystem med stor andel 
intermittent kraft, utan tidigare nämnda systemtjänster, mer beroende av import och export. 
Här är tilliten och agerandet hos kringliggande länder därav viktigt, men där SVK tidigare 2019 
stängde av exporten till Baltikum för att klara effektförsörjningen i Sverige. Detta är även ett 
tillvägagångssätt som Sveriges grannländer kan göra när man behöver all producerad effekt 
inhemskt, detta kan vara på grund att vissa av dessa länder har ambitiösa mål för 
energisystemets hållbarhet och där 
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5. Resultat scenario 
Hur kraftsystemet ser ut år 2040 är förknippat med stora osäkerheter där små skillnader år 2019 
kan ge stora skillnader i framtiden. Därmed är prognosen för energitillgången och 
energiefterfrågan begränsad till år 2030, där efterfrågan bygger på två scenarier av NEPP; 
benämns där som dels hög-scenario med 160 TWh konsumtion 2030 och högsta-nivå med 180 
TWh förbrukning (Rydén, 2015). Vid en snabb elektrifiering av fordonsflottan och industrin 
kommer högscenariot, enligt figur 28, var mest sannolikt med en efterfrågan på 180 TWh år 
2030. 
 
Antaganden som har gjorts för detta scenario med installerad effekt, är att vattenkraftens 
effekthöjningar på befintliga kraftverk balanserar ut implementeringen av ramvattendirektivet 
där kraftverken ska få moderna miljötillstånd. Den installerade effekten finns fortfarande 
tillgänglig men kommer att påverka hur mycket energi som kommer tillåtas att utvinna ur vilka 
tidsperioder. Detta är även något som kommer att påverka vattenkraftens regleringsförmåga 
och därav stabiliteten i elsystemet. 
 

 
Figur 27: Installerad effekt 2000–2030, prognos från 2019-2030. Källa: Bilaga 4 

 
Enligt Svensk Vindenergi (2019) beräknas vindkraften vara utbyggd till 13927 MW år 2022. 
Här prognostiseras en ökning till 20 000 MW år 2030 där effekthöjning på äldre verk och 
nybyggnation av vindkraftverk står för ökningen (Se bilaga 4). Enligt Svenska Kraftnät (2018c) 
beräknas dock vindkraften stå för 13 850 MW år 2030, vilket är lägre än redan prognostiserat 
av Svensk Vindenergi för år 2022.  
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Kärnkraften bidrar med 5 870 MW år 2030, där antagandet har gjorts att inga reinvesteringar i 
kraftslaget gjorts under perioden utan att befintliga kraftverk verkar sin ekonomiska livslängd 
ut. Värmekraften minskar och står för 4 450 MW år 2030 enligt resultat från intervjustudien 
och Svenska Kraftnät (2018c). Detta motiveras på grund av bristande lönsamhet för befintliga 
verk. Resultatet kan ses i figur 27 ovan. 
 

 
Figur 28: Resultat över tillgänglig energi samt efterfrågan. Källa: Bilaga 4 

Den tillförda energin till elsystemet samt dess efterfrågan går att se i figur 28 ovan. Här kan 
ses att den stora ökning av effekt i kraftsystemet ej korrelerar med den ökade energitillförseln, 
som kan ses i bilaga 4 så måste varje MW kärnkraft ersättas av 3 MW vindkraft sett till 
effekttillgängligheten. Figur 29 innehåller den totalt tillförda energin över helår och där 
energitillgången vid topplasttimmar och topplastdygn kan vara beroende av import om det inte 
finns energilagringsmöjligheter implementerade. Här kan utläsas att redan år 2030 beräknas 
det finnas energibrist i basscenariot, och 2022 i högscenariot. Effektproblematik har ej 
undersökts noggrannare, men där elkonsumtionen överstiger elproduktionen över ett helår 
råder effektproblematik vid tillfällen under året sett till ett nationellt perspektiv.  
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6. Diskussion 
Hur en framtida energisituation ser ut är behäftat med osäkerhet. Här försöker vi systematiskt 
reda ut hur en framtida elmarknad ser ut, respektive olika tjänster som finns på marknaden. Här 
är det, vid nedläggning av vissa kraftslag, viktigt att liknande systemtjänster som det nedlagda 
kraftslaget försett kraftsystemet med är implementerade på marknaden i samma takt som 
utbyggnad av andra typer av kraft tillkommer. Dessutom måste även dessa systemtjänster 
kunna prissättas på marknaden för att aktörer ska ha incitament till att till investera i tekniken. 
Exempel på sådan teknik kan vara tomgående synkrongeneratorer för att bistå med tröghet till 
elsystemet. 
 
Kraftvärmeverk, som enligt tabell 2, mestadels återfinns i elområde SE3 och SE4 visar 
indikationer på en tillbakagång, där nya värmeverk byggs utan turbin för att enbart leverera 
fjärrvärme. Den totala tillbakagången är 1 GW mellan år 2016–2017 och ytterligare en 
minskning med ungefär 2,5 GW fram till 2030. En tillbakagång av detta kraftslag kan leda till 
problematik kopplat till transmissionskapacitet, där en kombinerad nedläggning av kärnkraft 
och värmekraft leder till att transmissionskapaciteten överskrids enligt tidigare resonemang. 
Enligt figur 2 kan det utläsas att 1023 MW värmekraft försvann åren 2016–2017, vilket är en 
nedgång med 13% på ett år. En förklaring till detta är bristande lönsamhet kopplat till elpriset. 
Vi kan därutöver även vänta en större nedläggning av detta kraftslag framgent kopplat till de 
skatter på energiutvinning av avfall samt övrigt kraftvärme, vilket kommer leda till problem i 
synnerhet vindstilla kalla vinternätter.  
 
Det finns inga garantier till att det finns ledig transmissionskapacitet för att överföra efterfrågad 
kraft genom import och den importerade elen ställs inga krav på kopplat till förnybarhet. Detta 
leder till en försämrad konkurrenskraft och ett större internationellt beroende för det svenska 
elsystemet. Dock finns det möjlighet att implementera kraftlagring i större skala där den 
producerade elen från intermittenta kraftslag kan lagras. Men enligt tabell 8 framgår att 
energilager är bra på att hantera överskott, men där utbyggd kraftvärme bättre hanterar 
topplaster över tim- och dygnsskalan och där utbyggnad av stamnät bäst hanterar årsreglering. 
Här finns alltså inte bara en lösning på problemen utan det är viktigt att de många lösningarna 
som hanterar de olika problemen implementeras i synergi med varandra. Ett exempel på detta 
är hur elbilars batterier kan användas som överskottslagring och därav bidra med systemtjänster 
och ej bara enkom öka elkonsumtionen. 
 
Ett obalanserat elsystem, med effektbrist som följd, kommer att leda till att Sverige stundvis 
behöver importera mer el från närliggande länder i framtiden. Bristen på effekt är som störst i 
Sverige under de kallaste vintermånaderna, vilket tillgodoses genom att el importeras från 
Tyskland. Sveriges elsystems beroende av el med höga växthusgasutsläpp är inte förenligt med 
målet om ekologisk hållbarhet, därmed bör Sverige undvika i största möjliga mån att behöva 
importera el från länder utanför den nordiska elmixen. Detta kräver att Sverige har tillgång till 
en inhemsk stabil, pålitlig elproduktion som finns tillgänglig även under de kallaste 
vintermånaderna. Här beräknas denna effektbrist fram till 2030 samhällsekonomiskt kosta ca 
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150 miljarder SEK varje år. Då det är 16 GW nya nätanslutningar som måste nekas innebär 
detta en samhällsekonomisk kostnad på 9,4 miljarder SEK per nekad GW. 
 
Som påvisats blir scenarierna för effektbalansen sämre och kommer 2035 på topplasttimmen 
och topplastdygnet resultera i ett underskott på 5000 MW respektive 2500 MW i det svenska 
elsystemet. Detta kan delvis hanteras med hjälp av efterfrågeflexibilitet som vintertid kan bistå 
med maximalt 8300 MW, men där detta utan att skapa obehag för kunder med eluppvärmning 
ej kan användas ur ett längre tidsperspektiv sett till dygn. Därutöver kan en bred 
implementering av överskottslagring och utbyggd transmission leda till att överskott från 
intermittenta kraftslag kan lagras och användas när det behövs. Däremot är detta en lösning 
som ställer krav på att energin senare återförs där ett energisystem med hög andel intermittenta 
kraft bidrar med större osäkerhet i elsystemet och ställer krav på planerbar kraft. Att då 
försämra möjligheterna att bedriva kraftvärmeverksamhet i samband med nedläggningen av 
kärnkraften kan leda till fler bristsituationer, där den ekologiska hållbarheten för det svenska 
elsystemet försämras. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, då Sverige i enlighet med 
tidigare resonemang exporterar stora mängder förnybar el, men oavsett att importera el från 
länder utanför den nordiska elmixen är inte förenligt med målet om ekologisk hållbarhet. Att 
Sverige minskar sin import av el utanför den nordiska elmixen är att föredra ur perspektivet 
om att uppfylla ekologisk hållbarhet för det svenska elsystemet.  
 
För att säkerhetsställa att ekologisk hållbarhet uppfylls inom det svenska elsystemet är 
systemets växthusgasutsläpp en viktig faktor som skall begränsas i största möjliga mån. 
Elsystemets växthusgasutsläpp kommer som tidigare beskrivits främst från el producerat av 
kraftvärmeverk, samt en mindre del från fjärrvärmeproduktionen. En liten del av utsläppen, 
0,3%, härstammar från el producerad med andra kraftslag. För att uppnå ekologisk hållbarhet 
kan det därmed tyckas naturligt att minska på kraftvärmen, då det är den som står för de största 
utsläppen. Detta resonemang anses korrekt, i den mån att de kraftvärmeverk som baseras på 
olja, kol och gas bör minska sin produktion till förmån för kraftslag med mindre 
växthusgasutsläpp. Resonemanget är inte korrekt i fallet med avfalls- och biobränslebaserade 
kraftvärmeverk, då dessa kraftvärmeverk bör främjas där det är framväxten av dessa som lett 
till de minskade växthusgasutsläppen inom el- och fjärrvärmeproduktionen.  
 
Biobränsleeldad kraftvärme ses som ett förnyelsebart kraftslag, medan avfallsbaserad 
kraftvärme ses som fossilt. Förbränning av avfall leder till växthusgasutsläpp, och att förbränna 
plast, mat, papper eller dylikt som kan återvinnas är inte optimalt, men att förbränna det avfall 
som inte återvinns är viktigt för samhället, då det går att utvinna stora mängder energi ur det 
som annars anses otjänligt för samhället. Detta är speciellt relevant ur ett transnationellt 
perspektiv, där svensk import av avfall leder till minskandet av deponier i andra länder. Detta 
leder till minskade växthusgasutsläpp som följd då deponi leder till en nedbrytning av ämnen 
som ger upphov till metangas, som har en högre klimatpåverkan än ämnen som uppkommer 
om avfallet energiåtervinns. Klimatförändringarna är ett globalt problem, och att då enbart se 
de svenska utsläppen inom ramen för Sveriges gränser leder till en snäv bild av verkligheten.  
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I fallet med förbränning av avfall så leder detta globalt sett till nettominskning av växthusgaser 
i atmosfären, och därmed bör svensk import av avfall främjas. Dock så är det viktigt att återigen 
poängtera att återvinning är både material- och energieffektivare än att förbränna, så att 
återvinna är att föredra före förbränning. Dagens aktörer som idag eldar avfall eller biobränslen 
för energiutvinning kommer behöva betala den nya skatten på energiutvinning, detta trots att 
dessa båda områden återfinns i handelssystemet för utsläppsrätter och där en ytterligare 
implementering av skatter suboptimerar och skapar rekyleffekter, vilket medför försämrad 
lönsamhet hos den planerbara värmekraften minskar utbyggnaden av densamma. Kraftvärmen 
behövs när kärnkraften minskar för att ersätta den planerbara kraften. Vidare kommer denna 
skatt på energiutvinning inte påverka material- eller designval hos tillverkarna. 
 
Att Sverige exporterar el med förhållandevis låga växthusgasutsläpp till länder utanför den 
nordiska elmixen är förenligt med främjandet av ekologisk hållbarhet, då detta konkurrerar bort 
elmixer med högre utsläpp. Utbyggnaden av vindkraften har inneburit att denna export av 
klimatvänlig el har ökat markant de senaste åren, vilket naturligtvis är fördelaktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Dessvärre leder Sveriges allt större introducering av intermittenta 
kraftslag till elsystemet att Sverige vid vissa tillfällen behöver importera el från närliggande 
länder. Att Sverige importerar tysk el med drygt fyra gånger högre växthusgasutsläpp och 
därmed indirekt ökat utsläppen för den svenska el- och fjärrvärmeproduktionen med 9% är inte 
förenligt med målet om ekologisk hållbarhet för det svenska elsystemet, vilket blir 
konsekvensen när intermittenta kraftslag får allt större andel av den totala installerade effekten 
i elsystemet utan möjlighet till lagring eller en utökad transmissionskapacitet. 
 
Sveriges export av el till Tyskland är dock mer än dubbel så stor än vad importen av tysk el är, 
och om man då använder sig av samma resonemang som i stycket om kraftvärme ovan så bör 
detta utbyte ses som nettopositivt ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv då det transnationellt 
leder till mindre utsläpp, även om det inte nödvändigtvis leder till mindre utsläpp för det 
svenska elsystemet. På samma sätt exporterar Sverige nästan lika mycket el till Polen som till 
Tyskland. Polens elmix har ännu högre växthusgasutsläpp än den Tyska elmixen, vilket därmed 
ytterligare främjar den ekologiska hållbarheten, speciellt då Sverige inte importerar någon el 
från Polen. Att fortsätta exportera svensk el till länder utanför den nordiska elmixen är förenligt 
med målet om ett ekologiskt hållbart elsystem sålänge exporten allokeras som minusposter i 
den svenska elproduktionen.  
 
Problematiken med detta resonemang om att se växthusgasutsläppen som globala 
angelägenheter är att det svenska elsystemet får ökade utsläpp som följd. Att Sverige har högre 
utsläpp är ej förenligt med den svenska målsättning om ett ekologiskt hållbart elsystem, och 
det är inte heller förenligt med det mål regeringen kommit överens om i 
Energiöverenskommelsen där Sverige som land inte ska några nettoutsläpp till atmosfären 
2040. Dock så finns det anledningar att se Sveriges indirekta och direkta utsläpp som en del av 
det svenska elsystemet, och därmed även räkna in Sveriges export till länder med en smutsigare 
elmix som en minskning av Sveriges utsläpp då detta totalt sett bidrar till att minska utsläppen 
världen över, vilket slutgiltigen är det som påverkar den ekologiska hållbarheten. Det är även 
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viktigt att tänka på att en minskning av importerad el från länder med högre andel 
växthusgasutsläpp är att föredra. 
 
Att kärnkraften kommer fortsätta vara en del av det svenska elsystemet framöver är troligt, då 
kärnkraftsägare i dagsläget inte ser några anledningar till att avveckla verksamheten innan dess 
ekonomiska livslängd är uppnådd. Eftersom energiöverenskommelsen inte heller innefattar ett 
stoppdatum för kärnkraften anses kärnkraftens framtid vara relativt säker. Huruvida framtida 
politiska beslut kommer påverka kärnkraften är svårt att säga, då politiska bestämmelser kan 
sätta kraftslaget ur spel. Dock så visar dagens politiska inställning i samband med 
kärnkraftsägarnas planer att reaktorerna troligtvis drivs i enlighet med deras ekonomiska 
livslängd, där de flesta har sitt slutdatum mellan 2041 till 2045. Ägarna till kärnkraftverken 
menar även att det finns möjlighet att livstidsförlänga kärnkraftverken efter dess ekonomiska 
livslängd, vilket troligtvis kommer ske om det är ekonomisk lönsamt. Med detta i åtanke, samt 
att kärnkraften bidrar med tjänster till elsystemet i form av stor svängmassa, planerbarhet och 
tillgänglighet finns det goda möjligheter för investeringar i nya reaktorer efter 2045. 
Möjligheten att det även införs nya medel för kraftbolag att få betalt för dessa tjänster gör att 
kärnkraft kan fortsätta ha en plats i elsystemet efter 2040. Planerbar kraft, vilket utöver 
kärnkraften även innefattar värmekraften, förbättrar både försörjningstryggheten och i viss mån 
även konkurrenskraften. 
 
Att Sverige uppfyller målet om 100% förnyelsebar elproduktion år 2040 i 
energiöverenskommelsen är inte troligt, men det är desto troligare att elproduktion då är 
fossilfri. År 2030 kommer andelen förnyelsebart ha ökat markant, där andelen vindkraft 
kommer vara närmare 50% av den totala installerade effekten, vilket beskrivs i 
scenarioresultatet. Under samma period minskar andelen fossil kraftvärme och kärnkraft, vilket 
är i linje med målet om förnyelsebar elproduktion. Kärnkraften har dock fortfarande en plats i 
el- och energisystemet, och med resultaten från intervjuerna och litteraturstudien i åtanke 
kommer kärnkraften fortfarande vara en del av Sveriges elproduktion även efter 2030, där 
kärnkraftreaktorerna förväntas drivas hela deras ekonomiska livslängd. Den ekonomiska 
livslängden för de sista reaktorerna löper ut 2045. Vidare visar intervjustudien på kraftbolagens 
vilja på att fortsätta bedriva kärnkraft i Sverige, vilket då ökar möjligheterna för att kärnkraften 
fortfarande är ett aktuellt kraftslag, även efter år 2045. Att andelen kärnkraften minskar är 
tydligt, men det motsvarar inte de uppstolpade målen i energiöverenskommelsen.  
 
Vattenkraften kan stå för en effektökning i befintliga kraftstationer, men där detta är behäftat 
med större osäkerhet. Detta då de olika stationerna befinner sig i olika perioder av sin 
ekonomiska livslängd samtidigt som ramvattendirektivet kommer att implementeras löpande 
där befintliga kraftstationer får moderna miljötillstånd. Här är det eftersträvansvärt att väga in 
effekten av en nedreglerad vattenkrafts påverkan på den ekologiska hållbarheten då detta kan 
bidra till en ökad import av el som ej är fossilfri. Vattenkraften är viktig som reglerande kraft 
i det svenska kraftsystemet, särskilt med tanke på att kraftsystemet rör sig i en riktning med 
högre andel intermittenta kraftslag. Vattenkraften bidrar med stabilitet men även har möjlighet 
att säsongslagra vatten för senare bruk. Här har vi genom intervjuerna identifierat behovet av 
en nationell samordning där de bindande besluten ej enkom ska fattas av lokala länsstyrelser. 
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En minskad reglerbarhet i vattenkraften samt en minskning av både värmekraft och kärnkraft 
kommer att leda till ett elsystem som är mindre störningståligt.  
 
Eftersom Sveriges målsättning är att tillgodose landets konsumenter med konkurrenskraftiga 
elpriser, bör det kraftslag som leder till låga elpriser vara det kraftslaget Sverige främjar och 
investerar i. Vindkraft är minst beroende av elpriset för att vara lönsamt, och är därmed det 
kraftslag som är mest lämpat för att överlag leda till låga elpriser för Sveriges konsumenter. 
Andelen vindkraft i det svenska el- och energisystemet ökar kontinuerligt och förväntas ligga 
på 20 000 MW år 2030. Problematiken med vindkraften är att den inte är lika planerbar jämfört 
med andra kraftslag som kraftvärme, vattenkraft eller kärnkraft. Vid tillfällen när vindkraft inte 
klarar av att tillgodose elsystemet med den el som krävs, behövs de planerbara kraftslagen som 
kan täcka upp dessa brister i produktion för att undvika att situationer med effektbrist uppstår.  
 
Den framtida klimat och miljöpolitiken kommer i stora drag påverka hur framtidens elsystem 
kommer att utformas. Med olika former av styrmedel kan den svenska staten styra elsystemets 
utveckling åt en viss riktning, beroende på det klimat- och miljöpolitiska läget som råder i 
Sverige. Systemet för elcertifikat samt det statliga stödet till solceller visar på den politiska 
viljan att introducera förnybara kraftslag i elsystemet. Den totala effekten vindkraft och solkraft 
har ökat markant de senaste åren, och spås öka ännu mer till 2030. Tillsammans med dessa 
subventioner visar även energiöverenskommelsen på dagens politiska inställning till 
elsystemet framtida utveckling.  
 
Det är eftersträvansvärt och nödvändigt för den ekologiska hållbarheten att fossila inslag i det 
svenska elsystemet fasas ut, men där dessa inslag ännu står för en viktig del av den lokala 
energitillförseln under kritiska perioder vintertid när konsumtionen är som högst när inte enbart 
effektreserven räcker till. Här är det viktigt att ha en helhetssyn och implementera 
ersättningskraft för den bortfallna fossila kraften samtidigt som den läggs ner. Ett exempel på 
detta är Stockholm Exergis KVV6 som läggs ner med omedelbar verkan istället för 2022. Här 
skulle ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta ersätta detta under den första halvan av 2020-talet, vilket 
alltså skapar ett effektfönster fram till dess att kraftvärmeverket i Lövsta står klart. 
 
En långsiktighet strategi för utvecklingen av elsystemet är något som genomgående anses vara 
av stor vikt för att uppnå ett så hållbart framtida elsystem som möjligt. Detta behövs för att dels 
underlätta investeringar i kraftslag, då kraftbolag behöver långsiktiga spelregler för att försäkra 
sig om att investeringarna är ekonomiskt lönsamma över en längre tid, samt dels underlätta 
utbyggnad av transmissionen landet över. För att utvecklingen av elsystemet ska bli så 
smärtfritt som möjligt behövs det tydliga samarbeten mellan aktörerna inom området. När 
kraftbolag ska göra investeringar behövs det tillgänglig transmission, och för att transmissionen 
ska kunna transmittera el till konsumenter krävs det tillgänglig kraft. Att Svenska Kraftnät 
skulle få en mer samordnande roll för elsystemets utveckling, där investeringar i kraftslag och 
transmission kan göras unisont är att föredra. Vi föreslår därmed att antingen Svenska kraftnät 
axlar denna roll, eller att ett energipolitiskt råd grundas som kan agera samordnare för 
utvecklingen av el- och energisystemet. Detta råd skulle då involvera ett producent- och 
konsumentperspektiv samt även involvera myndigheter och reglerande parter. Detta skulle 
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även underlätta problematiken med tjänster, där svängmassa, planerbarhet och effekt lättare 
skulle kunna premieras i utbyggnaden av systemet. 
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7. Slutsats 
Det svenska elsystemets aktörer behöver bättre samordning där ett långsiktigt perspektiv 
behövs för alla berörda parter. Här är det viktigt att systemansvarig myndighet ges ansvaret att 
utreda vilka tjänster som försvinner med nedlagda kraftslag och hur dessa kan ersättas och 
prissättas. Vidare är det även viktigt att om kraftslag läggs ner i SE3 och SE4 och ersätts av 
kraftslag i SE1 och SE2 måste transmissionskapaciteten ökas i samma takt. Här finns det 
möjlighet att grunda ett energipolitiskt råd bestående av medlemmar från energiproducenter, 
energikonsumenter och reglerande parter för att få en helhetssyn på elsystemet.  
 
Hur ser energibolagens kraftplaner ut framöver?  
Energibolagen fokuserar på alla kraftslag. Här sker den största ökningen av vindkraft i det 
svenska elsystemet fram till 2030 där det 2030 kommer att finnas ca 20 000 MW installerad 
effekt. Det finns inga planerade livstidsförlängningar av befintlig kärnkraft, men en vilja av 
branschen att genomföra dessa när reaktorerna börjar nå sin ekonomiska livslängd. Kärnkraften 
kommer att ha 5 870 MW installerad effekt 2030. Biobränsleeldad kraftvärme ökar i det 
svenska elsystemet, men står ej för en lika stor ökning som de fossila inslagen minskar vilket 
bidrar till en minskad effekt totalt sett. Vidare ersätts även kraftvärmeanläggningar med 
fjärrvärmeanläggningar utan möjlighet till elförsörjning. Kraftvärmebeskattningen som införs 
2019 beräknas även hämma utbyggnad och lönsamhet hos befintliga kraftverk som 
energiåtervinner avfall. 2030 beräknas det finnas 4 450 MW installerad effekt värmekraft. 
Vattenkraften har möjlighet att effekthöja befintliga kraftstationer, men där detta är behäftat 
med osäkerhet på grund av olika stadier av livscykeln på utrustningen. Här är det osäkert 
huruvida ramvattendirektivet påverkar en framtida energiutvinning, men där det är dissonans 
mellan politiska beslut och kraftproducenter. 2030 beräknas den installerade effekten vara 
oförändrad, 16301 MW. 
 
Givet dessa planer, hur sannolikt är det att vi har en helt förnyelsebar elproduktion 2040? 
Vi anser inte att det är troligt att elproduktionen är förnyelsebar 2040, men där det är mer 
sannolikt med en fossilfri inhemsk elproduktion som involverar en större andel av industri- och 
transportsektorn jämfört med 2019. Däremot ökar risken för effektbrist vilket leder till ökad 
import av kraftslag vi själva ej förfogar över, vilket kan påverka den ekologiska hållbarheten 
negativt. Ur ett transnationellt perspektiv bidrar en ökning av intermittenta kraftslag till förmån 
för annan kraft med minskade utsläpp av växthusgaser. Ur ett nationellt perspektiv leder en 
ökad andel intermittent kraft till ett ökat beroende av importerad el från länder utanför den 
nordiska elmixen, vilket är negativt för den ekologiska hållbarheten i Sverige. 
 
Vad behövs det finnas för kraftproduktion för att klara den inhemska användningen? 
Sverige behöver fokusera på transmissionsproblematik och implementering av teknik som kan 
hantera överskott från den ökade andelen intermittenta kraftslag. Vidare behövs även, utöver 
de intermittenta kraftslagen, en andel planerbar kraft i det svenska elsystemet för att främja 
försörjningstrygghet och konkurrenskraft och minska sannolikheten för effektbrist. Exempel 
på sådan planerbar kraft är kraftvärme och kärnkraft. 
 



 

 68 

 
 
 
Kommer den behövda produktionen finnas tillgänglig? 
Det förefaller ej troligt att vi, genom en ökad elektrifiering av andra sektorer och ett ökat 
energibehov, klarar att ha inhemsk kraftproduktion tillgänglig vid alla lägen. Detta given 
nedläggning av planerbar kraft som ersätts av intermittenta kraftslag utan implementering av 
överskottshantering. 

7.1 Vidare undersökning 
Vi har i denna rapport fokuserat på kraftaspekten i kraftvärmeverk och ej värmeproduktionen. 
Här kan fjärrvärmen vara intressant att undersöka närmare samt dess synergier med 
kraftproduktionen. Vidare kan det behövas en djupare analys per kraftslag samt per 
systemtjänst. 
 
Handelskapaciteter är något som ej analyserats i rapporten. Ett ökat svenskt importberoende av 
el medför att en analys om huruvida det finns tillgänglig kraft tillgänglig att köpa på Nordpool 
de timmarna när Sverige faktiskt behöver den är intressant när det kommer till vidare forskning 
inom området. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Intervjuformuläret är uppbyggt av ett antal större frågor med mer djupgående följdfrågor under 
varje fråga. För att ha så öppna frågor som möjligt men samtidigt kunna få ut konkreta svar om 
de öppna frågorna inte lyckas. Intervjupersonerna kan om de önskas hållas anonyma samt 
företagen de representerar. Syftet med intervjun är att kartlägga energiplaner hos de största 
kraftbolagen i Sverige och jämföra dessa med scenarior framtagna av Energimyndigheten, IVA 
och SVK. 
 

● Vad är din roll inom företaget? 
● Vad är er vision om framtidens elsystem? 
● Hur ser er framtida elproduktion ut?  
● Tycker ni att det bör finnas en gemensam framtidsvision med konkreta åtgärder för 

Sveriges elsystem? 
● Hur ser samarbetet ut mellan de olika aktörerna inom elsystemet? 
● Finns det några utmaningar ni behöver ta er an de kommande åren?  
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
● Namn 
● Företag 
● Vad är din roll på företaget? 
● Känner du till regeringens mål om förnyelsebar elproduktion 2040? 
● Känner du till de rapporter som tagits fram gällande det framtida elsystemet? T.ex 

IVA:s "Vägval el", Energimyndighetens "Fyra framtider" eller SVK:s 
"Systemutvecklingsplanen 2018-2027"? 

● Finns det några investeringar ni gör nu för att öka er produktion? Vilka kraftslag gäller 
det? 

● Hur mycket effekt handlar det om? 
● Finns det några nedläggningar ni gör nu vilket minskar er produktion? Vilka kraftslag? 
● Hur mycket effekt handlar det om? 
● Har ni någon tidshorisont ni förhåller er till i era investeringar kopplat till 

kraftproduktion? 
● Hur lång ekonomisk/teknisk livslängd har ni på de verk ni idag äger? 
● Tycker ni att det bör finnas en gemensam framtidsvision med konkreta åtgärder för 

Sveriges kraftproduktion? 
● Hur ser du på samarbetet mellan aktörer inom det svenska elsystemet? Fungerar 

samarbetet bra? 
● Beskriv de största utmaningar ert företag behöver ta er an de kommande åren?  
● Övriga kommentarer 
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Bilaga 3: Befolkningsmängd per elområde 
Vid beräkningen av invånare per elområde (Figur 6: Andel invånare inom varje elområde 2018) 
användes SCBs statistik över vart den Svenska befolkningen är bosatta(SCB, 2018), 
tillsammans med Svenska kraftnät och Lantmäteriets karta över indelningen av Sverige per 
elområde, som finns att tillgå på nätområden.se. Antal invånare inom SE4 beräknades genom 
att summera antalet invånare i Kronobergs, Kalmars, Blekinge, Skåne samt Hallands län. Antal 
invånare inom SE3 beräknades genom att summera antalet invånare i Stockholms, Uppsalas, 
Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebros, Västmanlands, Dalarnas samt Gotlands 
län. Antal invånare inom SE2 beräknades genom att summera antalet invånare i 
Västernorrlands, Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens län. Antal invånare inom SE1 
beräknades genom att summera antalet invånare i Norrbottens län. Beräkningarna är en 
approximation av verkligheten och skiljer sig något från den verkliga siffran.   
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Bilaga 4: Beräkningar 

Bilaga 4.1 Scenarioberäkningar tillförd energi 
För att statistiskt beräkna hur många TWh varje installerad MW bidragit med mellan åren 
2000–2017 beräknas summan per varje kraftslagskolumn tillförd energi och dividerar med 
summan per varje kraftslagskolumn installerad effekt. Denna siffra för varje kraftslag 
multipliceras sedan med siffrorna från vårt scenario över installerad effekt fram till 2030 för 
att på så vis beräkna hur stor andel den framtida installerade effekten ungefärligt kommer att 
bidra med. 
 
Ekvation 1: Summationen av varje kraftslags tillförda energi åren 2000–2017 dividerat med 
summan av den installerade effekten åren 2000–2017. 

∑2017
å𝑟=2000 [𝑊ℎ] 

∑2017
å𝑟=2000 [𝑊]

= 𝑋 [ℎ]   

 
Tabell 11: Tillförd energi [TWh] per kraftslag 2000–2017. Källa: Energimyndigheten 2018a 

År Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft Vindkraft 

2000 77,8 54,8 8,9 0,5 

2001 78,4 69,2 9,6 0,5 

2002 65,8 65,6 11,3 0,6 

2003 53,0 65,5 13,2 0,6 

2004 60,1 75,0 12,9 0,9 

2005 71,9 69,5 12,2 0,9 

2006 61,2 65,0 13,1 1,0 

2007 65,7 64,3 13,6 1,4 

2008 68,8 61,3 14,1 2,0 

2009 65,1 50,0 15,9 2,5 

2010 66,7 55,6 19,1 3,5 

2011 66,6 58,0 16,8 6,1 

2012 78,4 61,4 15,5 7,2 

2013 60,9 63,6 14,8 9,8 
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2014 63,3 62,2 13,2 11,2 

2015 74,8 54,3 13,5 16,3 

2016 61,7 60,5 14,6 15,5 

2017 64,6 63,0 15,0 17,6 
 
 
Tabell 12: Installerad effekt [MW] per kraftslag 2000–2017. Källa: Energimyndigheten 2018a 

År Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft Vindkraft 

2000 16 229 9 439 4 985 241 

2001 16 239 9 436 5 753 293 

2002 16 097 9 424 6 363 339 

2003 16 143 9 441 7 378 399 

2004 16 137 9 471 7 501 442 

2005 16 150 8 961 7 576 525 

2006 16 180 8 965 8 164 580 

2007 16 209 9 074 8 005 780 

2008 16 199 8 938 8 022 1 021 

2009 16 203 8 938 8 604 1 560 

2010 16 200 9 151 8 185 2 163 

2011 16 197 9 363 7 988 2 899 

2012 16 203 9 363 8 018 3 745 

2013 16 150 9 531 8 079 4 470 

2014 16 155 9 528 8 367 5 420 

2015 16 184 9 714 7 920 6 029 

2016 16 181 9 076 8 042 6 495 

2017 16 301 8 586 7 019 6 691 

 
Enligt ekvation 1 blir därmed värdena för de olika kraftslagen, X: 
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Vattenkraft: 4 136,2 
Kärnkraft: 6 723,2 
Värmekraft: 1 819,0 
Vindkraft: 2 225,5 
 
Multipliceras denna siffran sedan med respektive rad i respektive kolumn för de olika 
kraftslagen nedan fås en ungefärlig bild kring hur mycket energi den installerade effekten 
kommer att bidra med. Observera att på grund av bristfälligt underlag från solkraft var detta 
svårt att räkna in och har helt exkluderats i beräkningarna. 
 
Tabell 13: Installerad effekt [MW] per kraftslag 2018–2030 enligt scenario.  

År Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft Vindkraft 

2018 16 301,0 8 586,0 6 935,8 7 406,0 

2019 16 301,0 7 716,0 6 852,5 9 648,0 

2020 16 301,0 6 856,0 6 769,3 10 800,0 

2021 16 301,0 6 856,0 6 686,1 11 842,0 

2022 16 301,0 6 856,0 6 602,8 13 927,0 

2023 16 301,0 6 856,0 6 519,6 14 601,8 

2024 16 301,0 6 856,0 6 436,4 15 499,3 

2025 16 301,0 6 856,0 6 353,2 16 396,8 

2026 16 301,0 5 870,0 6 269,9 17 294,3 

2027 16 301,0 5 870,0 6 186,7 18 191,8 

2028 16 301,0 5 870,0 4 450,0 19 089,3 

2029 16 301,0 5 870,0 4 450,0 19 986,8 

2030 16 301,0 5 870,0 4 450,0 20 000,0 
 
Tabell 14: Resultatet av beräkningarna, tillförd energi per kraftslag [TWh] åren 2018–2030. 

År Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft Vindkraft Totalt 

2018 67,4 57,7 12,6 16,5 154,2 

2019 67,4 51,9 12,5 21,5 153,2 

2020 67,4 46,1 12,3 24,0 149,9 
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2021 67,4 46,1 12,2 26,4 152,0 

2022 67,4 46,1 12,0 31,0 156,5 

2023 67,4 46,1 11,9 32,5 157,9 

2024 67,4 46,1 11,7 34,5 159,7 

2025 67,4 46,1 11,6 36,5 161,6 

2026 67,4 39,5 11,4 38,5 156,8 

2027 67,4 39,5 11,3 40,5 158,6 

2028 67,4 39,5 8,1 42,5 157,5 

2029 67,4 39,5 8,1 44,5 159,5 

2030 67,4 39,5 8,1 44,5 159,5 
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Bilaga 4.2 Scenario efterfrågad energi 
Som underlag för historisk energiåtgång har data från energimyndigheten använts. Vidare har 
data från NEPP:s simulering om energiefterfrågan 2030 använts i två scenarier (Rydén et al., 
2015). 
 
Tabell 15: Energitillförsel 2000–2017 [TWh]. Källa: Energimyndigheten, 2019 

År Efterfrågad Energi [TWh] 

2000 146,6 

2001 150,4 

2002 148,6 

2003 145,1 

2004 146,8 

2005 146,3 

2006 146,3 

2007 145,0 

2008 141,7 

2009 138,2 

2010 145,5 

2011 139,9 

2012 142,7 

2013 139,5 

2014 135,4 

2015 137,4 

2016 140,0 

2017 141,7 
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Tabell 16: Scenario energibehov 2018–2030 [TWh] baserat på scenario av NEPP. Källa: Rydén et al., 2015 

År Referensscenario [TWh] Högscenario [TWh] 

2018 142,7 145,8 

2019 143,7 149,9 

2020 144,7 154,0 

2021 145,8 158,1 

2022 146,8 162,2 

2023 147,8 166,3 

2024 148,8 170,4 

2025 149,9 174,5 

2026 150,9 178,6 

2027 151,9 182,7 

2028 152,9 186,8 

2029 154,0 190,9 

2030 155,0 195,0 
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Bilaga 4.3 Prognos utbyggd vindkraft 
Som scenario för utbyggd vindkraft används prognosen för utbyggd vindkraft 2019–2022 
utförd av Svensk Vindenergi (2019).  
 
Tabell 17: Prognos utbyggd vindkraft 2018–2022. Källa: Svensk Vindenergi, 2019 

År Total effekt vindkraft [MW] 

2018 7395 

2019 9724 

2020 11103 

2021 12625 

2022 13927 

 
En potenstrendlinje införs sedan mellan åren 2023–2030 för att prognostisera kommande 
utbyggnation fram till år 2030. 
 
Figur 29: Prognos utbyggd vindkraft 2018–2030. 
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