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Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott (KVA) publicerade den 17 september 2009 ett 
uttalande om vindkraft i Sverige [KVA-1]. Detta kommenterades sedan bland annat av mig 
[SVAR-1]. KVA har sedan även publicerat material om vindkraften i världen. Diskussionen 
har sedan fortsatt. I detta dokument vill jag sammanställa mina kommentarer till såväl KVA:s 
ursprungliga yttranden som de olika inlägg de har haft. Mina kommentarer kan struktureras 
enligt: 
 

• Frågetecken kring KVA:s vetenskapliga grund till sina egna slutsatser 
• Frågetecken kring KVA:s referenslista till nyare forskning 
• Kommentarer till vissa speciella egna teorier som KVA presenterar 

 
Jag inleder med en genomgång av hur debatten förts hittills 
 
(Rapporten är under kontinuerlig förbättring) 
 

1. Historisk genomgång 
 
Den 17 september publicerade KVA ett uttalande där de hävdade att ”Vindkraftens andel i 
elproduktionen kan dock av ekonomiska skäl knappast överstiga 10 TWh eftersom dagens 
eldistributionssystem och tillgången på balanserande vattenkraft begränsar ytterligare 
utbyggnad.” [KVA-1] 
 
Detta föranledde mig och två andra professorer från KTH, Thomas Sandberg och Staffan 
Laestadius att skriva en svarsartikel i Dagens Industri den 28 september [SVAR-1]. I denna 
artikel frågade vi efter underlag för det ursprungliga yttrandet. Orsakat bland annat av detta la 
KVA ut vissa underlag på sin hemsida [KVA-2]. 
 
Vid konferensen Energy 2050 som organiserades av KVA:s energiutskott delades material ut 
angående KVA:s syn på vindkraftens möjligheter internationellt [KVA-3], [KVA-4]. Detta 
material finns inte tillgängligt på KVA:s hemsida, men KVA har inte vid något tillfälle hävdat 
att de inte skulle stå för detta. Deltagare vid konferensen vilka mottog materialet var bland 
annat flera tidigare nobelpristagare. 
 
Speciellt KVA:s internationella yttrande föranledde många kommentarer internationellt och 
det fördes en diskussion via e-post där bland andra jag, Sven Kullander och Harry Franck 
deltog. Den internationella kritiken (mot KVA:s yttranden vid Energy 2050) kom även fram i 
ett radioprogram [SVAR-2]. KVA skickade även ett brev med svar på vissa frågor [KVA-5]. 
 
Artikeln i Dagens Industri [9] publicerades även i en modifierad version i tidskriften Svensk 
Vindkraft, nr 5, 2009. Detta medförde att KVA ville få in en replik vilket de fick i nästa 
nummer [KVA-7]. I samma nummer fick jag och de andra två författarna möjlighet att svara 
på KVA:s kritik [SVAR-3]. 
 



I Ny Teknik i december 2009 inkom KVA med ett debattinlägg där det fanns en kortare 
upplaga i den tryckta tidningen och en längre version på hemsidan [KVA-6]. Denna artikel 
föranledde ett svar från Tomas Kåberger från Energimyndigheten [SVAR-4]. 
 

2. Om KVA:s vetenskapliga grund till sina egna slutsatser 
 
KVA har i olika publikationer tagit ställning till hur mycket vindkraft man kan ha i Sverige 
eller totalt i hela världen. Deras slutsatser är: 
 
S1. ”Vindkraftens andel i elproduktionen kan dock av ekonomiska skäl knappast överstiga 10 

TWh eftersom dagens eldistributionssystem och tillgången på balanserande vattenkraft 
begränsar ytterligare utbyggnad.” [KVA-1] 

S2. ”The amount of wind power in the total production of electricity should for financial 
reasons not exceed some 10-15% since the distribution system we have today and the 
access to regulatory power limits further expansion” [KVA-3] 

S3. ”For the time being without a solution of the storage problem it is hard to see that the 
contribution of wind power to the global electricity supply will exceed 10 %” [KVA-4] 

 
När en vetenskaplig organisation går ut och säger att det finns en ”ekonomisk gräns” vid en 
viss nivå, så förväntar jag mig följande: 
• Det är ett lågt pris under denna nivå och ett högt pris ovanför denna nivå 
• Prisskillnaden mellan dessa två nivåer är så stor att den undre nivån är acceptabel men inte 

den övre. 
 
För det första så reagerade såväl jag som många andra med internationell erfarenhet på 
slutsatserna S1-S3 eftersom de inte stämmer med andra undersökningar. I princip kan förstås 
KVA komma fram till såväl nya som mer korrekta slutsatser som inte är i överensstämmelse 
med andra, men om man gör det så måste man förstås komma med en motivering till varför 
andra slutsatser inte är korrekta eller relevanta. För ingen av slutsatserna S1-S3 har hittills 
KVA kunnat lägga fram någon argumentation. Jag ska här gå igenom en del argumentation 
som de har och koppla den till S1-S3. Det kan påpekas att KVA i senare artiklar inte hänvisar 
till S1-S3, men de har ännu inte på något sätt dementerat S1-S3. 
 
I [KVA-2] skriver KVA ”Totala kostnaden för vindkraftens elproduktion beräknas enligt 
CASES bli 6 eurocent per kilowattimme dvs. ca 60 öre som ett genomsnittspris för EU-
länderna.” Men den studien har inte beaktat nätkostnader eller balanskraft, vilket gör att denna 
studie inte kan användas som grund för S1. 
 
I [KVA-2] skriver KVA ”Vattenkraften som reglerkälla är dock redan ”fullt utnyttjad för 
detta” enligt Statens energimyndighet (rapporten ER 2008:24, sid. 31). Även Svenska 
Kraftnät konstaterar att vattenkraften ”redan är utnyttjad i hög utsträckning” och att alternativ 
inte finns tillgängliga idag (Dnr 617/2008/AN 40).”. För det första så har Svenska Kraftnäts 
rapport inte beaktat att när det blåser som mest (och vindproduktionen kan minska) så körs 
också vattenkraften på en låg nivå och kan därmed öka om vindkraften minskar. Rapporten 
ER 2008:24 har inte gjort någon egen analys och hänvisar huvudsakligen till Svenska 
Kraftnäts rapport. För en detaljerad analys hänvisas till rapporterna [R-1] och [R-2]. Det kan 
också påpekas att KVA ingenstans motiverar ekonomiskt varför kostnaden är acceptabel upp 
till 10 TWh och sedan är oacceptabel vid en högre mängd vindkraft. 
 



I [KVA-2] hänvisar KVA till Svenska Kraftnäts rapport: ”Om utbyggnaden av vindkraft i 
Sverige överstiger 10 TWh nås ett läge då stamnätets överföringskapacitet behöver förstärkas. 
Vid större utbyggnad, upp mot 30 TWh, står vi inför ännu större anpassningar av 
elförsörjningssystemet, vilket gör stora och kostsamma åtgärder och nätförstärkningar 
nödvändiga.”. KVA visar dock inte med någon beräkning varför kostnaden skulle bli så stor 
vid just 10 TWh att den blir oacceptabel. Det bör här påpekas att som nämnts ovan kostar 
vindkraft ca 60 öre/kWh. Frågan är då om KVA anser att denna nivå är ”acceptabel” (de gör 
de tydligen eftersom de anser att 10 TWh vindkraft är acceptabelt) och varför KVA anser att 
någon annan nivå (oklart vilken) som är oacceptabel. 
 
I [KVA-5] skriver KVA att ”The 10 TWh estimate is in line with other estimates found for 
example in the Elforsk report 08:17 where it is stated that economically profitable power 
production from wind the year 2020 is for most cases between 7 and 12 TWh.” Det är riktigt 
att man skriver så i rapporten [R-3]. Men om man tar med hela meningen i sammanfattningen 
så är den: ” Resultaten av studien, dvs. den ekonomiskt lönsamma elproduktionen från 
vindkraft år 2020, ligger för de flesta beräkningsfall (som innehåller dagens omfattning på 
elcertifikatsystemet) mellan 7 och 12 TWh (10 TWh i referensfallet). Den omfattande 
känslighetsanalys som genomförts visar dock på att det finns förutsättningar som kan ge 
relativt stor ökning eller minskning av elproduktion från vindkraft utifrån referensfallet, enligt 
figuren nedan. Om en större elcertifikatkvot förutsätts så blir det i stor utsträckning vindkraft 
som täcker det tillkommande behovet av förnybar elkraft.” Slutsatsen är att det är 
elcertifikatsystemet som begränsar mängden vindkraft eftersom det är designat just för ca 10 
TWh vindkraft. Denna rapport ger därmed inget stöd för slutsatsen S1. 
 
En något förvånande slutsats är varför KVA anser att vi i Sverige får en gräns vid 10 TWh 
(motsvarande 7 procent av elförbrukningen), medan man i världen som helhet kan ha upp till 
15 procent. Av någon anledning, oklart vilken, anser KVA att man i Sverige bara kan ha 
hälften så mycket vindkraft som ett genomsnittligt land någonstans. Då ska man ändå komma 
ihåg att Sverige har förhållandevis mycket bra anslutning till grannländerna, totalt drygt 9000 
MW och dessutom vattenkraft som internationellt ses som relativt billig att reglera med. Om 
man använder KVA:s siffror för världen (15 procent) för Sverige, så blir resultatet 22 TWh 
vindkraft. 
 
Det kan dock påpekas att KVA har gjort vissa modifieringar i sin argumentation under resans 
gång. I [R-6] skriver man ”exempelvis Ingenjörsvetenskapsakademien har kommit till en 
likartad oberoende slutsats” och i [KVA-7] hänvisar man till liknande slutsatser från Global 
Wind Energy Council (GWEG) and International Energy Agency (IEA). Det måste dock 
påpekas att KVA i S1-S3 kommer med mycket precisa motiveringar till varför det skulle 
finnas en ”gräns”.  
 
Vad jag huvudsakligen kritiserar är att KVA försöker hävda en vetenskaplig grund för något 
när denna i praktiken saknas! Självklart kan man göra en ”uppskattning” av vad man ”tror”, 
men det är något helt annat än en ”ekonomisk gräns”! Med dagens certifikatsystem är det, till 
exempel, fullt rimligt att göra en uppskattning om att det blir ca 12 TWh vindkraft i Sverige, 
men det har inte någon koppling till ”eldistributionssystem och tillgången på balanserande 
vattenkraft” vilket KVA hävdar i S1. Samma kritik gäller yttrandena S2-S3. Självklart kan 
också KVA hävda att, t ex, ”vindkraft är för dyrt” som ett motiv. Detta resonemang för t ex 
KVA i [KVA-5] där man skriver ”Our current assessment is that there are more cost-effective 
ways to reduce the greenhouse gas emissions than by excessive penetration beyond 10 -15% 
of wind power.”. , Men varför accepterar man då just 7 procent vindkraft i Sverige och 10-15 



procent i världen? Och vad är det som händer med ekonomin just vid dessa nivåer som gör att 
mer vindkraft inte är ekonomiskt med det är ekonomiskt upp till denna nivå. Man försöker 
motivera ”gränsen” med S1-S3 men de har inget underlag. 
  

3. KVA:s referenslista till nyare forskning  
 
Integration av vindkraft i elsystem är självfallet ingen ny företeelse och det finns omfattande 
studier inom detta område. Jag ska här nämna några nyare och relevanta. 
 
Inom IEA har en rapport tagits fram där många olika integrationsstudier sammanställts [R-2]. 
I den rapporten finns bland annat 117 referenser till olika integrationsstudier. På sidan 117 
finns t ex en sammanställning av balanseringskostnaden i 15 olika studier där en del av dessa 
studerat upp till ca 30 procent vindkraft. Denna kostnad är i samtliga fall lägre än 4.5 
Euro/MWh dvs mindre än ca 5 öre/kWh. Ingenstans i denna rapport finns någon indikation 
om någon ”ekonomisk gräns” vid 7, 10 eller 15 procent vindkraft med de motiveringar som 
KVA framför i S1-S3! Med denna rapport som bakgrund är det svårt att förstå att KVA med 
hänvisning till ”tillgången på balanserande vattenkraft” (S1), ” the access to regulatory 
power” (S2) eller ”without a solution of the storage problem” anser sig ha grund för de olika 
gränserna för hur mycket vindkraft som är rimligt. 
 
I USA har man gjort större studier gällande upp till 20-30 procent av elförsörjningen från 
vindkraft. Resultaten kan studeras i rapporterna [R-4]-[R-6]. Det finns inget i dessa studier 
som stöder KVA:s slutsatser om att det finns en gräns om 10-15 procent till hur mycket 
vindkraft man kan ha i ett elsystem. 
 
Ön Irland fick 2008 9 procent av sin elenergi från vindkraft. Under 2009 har man under flera 
timmar fått mer än 40 procent av energin från vindkraft. Irland har endast en mindre 
förbindelse, 500 MW, mellan Nordirland och Skottland. Irland på intet sätt har satt stopp vid 
dagens mängd vindkraft utan planerar för en fyrdubbling av sin vindkraft fram till 2020 [R-7]. 
 
Spanien fick 2008 11 procent av sin energi från vindkraft. Under 2009 har mängden vindkraft 
ökat med 7 procent till ca 18 GW och planer finns på upp till 40 GW. Spanien har, jämfört 
med Sverige, en mindre handel med omgivande länder. Om Sverige idag skulle ha samma 
andel vindkraft som Spanien idag motsvarar det ca 17 TWh. [R-8] 
 
Det finns många andra studier och de mest intressanta finns refererade i [R-2]. Men KVA 
väljer att inte i sitt material vid något tillfälle referera till dessa studier. 
 
Det måste därmed påpekas att KVA:s slutsats om en ”gräns” enligt S1-S3 inte har något stöd i 
dessa rapporter. Om man som vetenskaplig organisation drar en slutsats som avviker från den 
gängse uppfattningen så krävs det att man tydligt kan visa varför ens egna slutsatser är mer 
relevanta än de etablerade. 
 

4. Vissa speciella egna teorier som KVA presenterar 
 
KVA presenterar en del egna teorier som vanligtvis inte används i kraftsystemanalys. Jag ska 
här gå igenom en del av dessa samt kommentera dem: 
 



I [KVA-2] skriver KVA: ”Men som ett räkneexempel bortser vi från export/import och 
beräknar mängden vattenkraft som behövs för att reglera 10 TWh vindkraft med en effekt på 
5000 MW och 2000 fullasttimmar. Av årets 8760 timmar behövs teoretiskt sett 6760 timmar 
vattenkraft med effekten 5000 MW, d.v.s. 34 TWh. Se bild 3.  

 
Kommentar: Ja det är korrekt att när vindkraften inte producerar så måste andra kraftverk stå 
för produktion och när vindkraften producerar mycket så blir det motsvarande lägre 
produktion i andra kraftverk. Men det principiella felet är att man i verkligheten inte har 
speciella kraftverk som ”reglerar” andra kraftverk. Med det resonemanget borde t ex varje 
kärnkraftverk ha ett specifikt reservkraftverk, och man borde ha speciella kraftverk som följer 
konsumtionens variationer. Vad KVA hävdar i Bild 3 är att man måste ha reservkraft för att få 
vindkraftens att uppträda som ett 5000 MW kraftverk! När man jämför vindkraft med andra 
kraftslag så måste man använda samma mått. Det vanligaste sättet (vilket även KVA använder 
på andra ställen) är att jämföra priset per kWh. Men det innebär att 10 TWh vindkraft ska 
jämföras med 10 TWh från något annat kraftslag. 10 TWh vindkraft  samma energi som ett 
1400 MW gas/kol/kärnkraftverk som körs 7000 h/år (1400 MW · 7000h = 10 TWh). Om 
vindkraftens ska ge samma effekt som baskraftverket (om detta antas fungera till 100%) så 
ska vindkraften kompletteras med 1400 MW ”reservkraft” (inte 5000 MW) om man antar att 
det aldrig blåser någonstans när effekten behövs, vilket inte är korrekt! KVA:s diskussion om 
att det behövs ”34 TWh reglerkraft” för 10 TWh vindkraft är en helt egen teori som inte 
stämmer överens med hur man håller balans i ett kraftsystem där det är den totala 
produktionen från alla kraftverk som kontinuerligt måste balansera total konsumtion med 
beaktande av överföring mellan olika delsystem. Det är oklart hur man skulle kunna dra några 
slutsatser från KVA:s resonemang. Mer diskussion om detta finns i [R-1]. 
 
I [KVA-2] skriver KVA: ”En kraftig utbyggnad av vindkraften leder till ökad spillvind när det 
är goda vindförhållanden, vilket innebär att vindkraftverken producerar mer effekt än vad som 
kan förbrukas och regleras. I t.ex. Danmark, som har mycket vindkraft, är problemet påtagligt 
och resulterar i att hälften av den energi som produceras i vindkraftverken exporteras till 
underpris.” 
Kommentar: Det är helt riktigt att det sker en stor elhandel mellan olika länder och de som 
säljer förstås har ett lägre pris än vad kostnaden annars skulle vara i det mottagande landet. 
Men var är problemet med detta? Menar KVA att Norge och Sverige under våtår ”exporterar” 
vattenkraft ”till underpris” till våra grannländer? 
 



 I [KVA-7] skriver KVA: ” …Vi antar därför att vindkraften kommer att regleras med annan 
förnybar energi: biokraft, vattenkraft, solkraft och att den bidrar med mellan 20 och 20 % av 
den förnybara elproduktionen kring år 2050, dvs mellan 10 och 15 % av den totalt beräknade 
elproduktionen år 2050.” 
Kommentar: Denna egna teori har ingen grund i hur ett elsystem normalt fungerar. Det är 
både svårt att föreställa sig hur den skulle fungera och att hitta något motiv till att införa detta 
system. När det börjar blåsa, vad ser KVA för problem med att man vid dessa tillfällen 
minskar produktionen i olje-, gas-, eller kolkraftverk? Och när vinden sedan minskar, var 
finns det tekniska/ekonomiska skälet till att inte dessa fossileldade kraftverk då ökar sin 
produktion? På detta sätt minskar ju vindkraften utsläpp av koldioxid. Varför och hur hade 
KVA tänkt sig att denna uppdelning ska se ut? Får den svenska vattenkraften därmed inte 
användas till att balansera kärnkraften? Irland har en mycket liten andel förnybar energi 
förutom den vindkraft som finns. Menar KVA att man bara kan ha vindkraft om man har 
annan förnybar energi att balansera med? Det fungerar inte på det sättet 
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