
Kungliga Vetenskapsakademin fortsätter sin osakliga behandling av vindkraften möjligheter. 
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om vindkraft” 
 
Den 3 maj anordnade Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, KVA-E, en konferens 
kallad ”Systemskifte inom Energiförsörjningen” [R1]. Mycket av det som framkom vid 
konferensen är synnerligen intressant, men tyvärr fortsätter KVA-E att sprida 
missuppfattningar om vindkraft. Jag tar här upp en del av dessa. 
 
KVA-E hänvisar [R2] till en irländsk studie [R3] som säger att 30 GW vindkraft måste 
kompletteras med 14-19 GW nya fossileldade kraftverk eller kärnkraftverk. Men om man går 
till ursprungsreferensen [R4] så är slutsatsen att 30 GW vindkraft minskar behovet av dessa 
kraftverk ner till dessa nivåer. 
 
KVA-E hänvisar till en dansk studie som säger att endast hälften av den danska 
vindkraftproduktionen används i Danmark. Denna studie är gjord av den nyliberala 
tankesmedjan CEPOS och har blivit kraftigt kritiserad av 10 danska forskare [R5] med 
betydligt mer kunskap inom området än den som CEPOS besitter. Den danska 
systemoperatören Energinet.dk instämmer dessutom i kritiken av CEPOS [R6]. 
 
I KVA-E:s yttrande gällande Sverige [R7] hävdas att: ”Energiutskottet anser att vindkraften 
kan spela en viktig roll i den framtida svenska elförsörjningen, särskilt när det gäller lokal 
produktion för enskilda fastigheter, köpcentra och liknande.” Vid KVA-E:s konferens där 
framför allt vindkraften internationellt diskuterades framkom i diskussionen att KVA-E 
fortfarande har denna åsikt. Den svenska statistiken för nya vindkraftverk under 2009 [R8] 
visar att 38 kraftverk var mindre än 1 MW och 160 kraftverk var större än 1 MW, och större 
kraftverk producerar betydligt mer än små! Vilka beräkningar ligger bakom att KVA-E ser 
den lokala vindkraften som den särskilt viktiga för framtiden? 
 
KVA-E skriver [R2] att vindkraften globalt kan förväntas öka med i genomsnitt 8 procent per 
år under de närmaste 40 åren och att detta kan anses vara ”en mycket hög ökningstakt”. Det 
kan då påpekas att a) vindkraften under de senaste 13 åren globalt ökat med i genomsnitt 28 
procent per år [R9], b) KVA-E gör bedömningen att solcellskraftverken globalt kommer öka 
med 24 procent per år fram till 2030 [R10], c) kärnkraften ökade med mer än 10 procent per 
år mellan 1965 och 1987 enligt den källa som KVA-E hänvisar till, d) om KVA-E:s 8 procent 
per år ökas till 10 procent per år så blir resultatet dubbelt så mycket vindkraft 2050. KVA-E 
hänvisar för sin framtidsbedömning till ”IEA Blue Map Scenario”. Detta scenario bygger på 
en ekonomisk optimering under vissa förutsättningar och kan inte tolkas som en övre gräns. 
 
Men trots detta så är KVA:E: slutsats [R2] att vindkraften år 2050 kommer stå för 11 procent 
av världens elförsörjning. Men KVA:E fortsätter hävda att i Sverige kan vi bara få 7 procent 
av elförsörjningen från vindkraft. Sverige har både ett mycket bra vattenkraftsystem och 
starka internationella handelsmöjligheter. Men ändå hävdar KVA:E att det är svårare att 
integrera vindkraft i Sverige än i ett genomsnittligt land i världen. Detta är orimligt. 
 
Man måste kunna förvänta sig att en vetenskaplig organisation använder vetenskapligt 
korrekta argument som grund för sina ställningstaganden. 
 
Lennart Söder 



Professor i elkraftsystem, KTH 
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För en mer djuplodande analys av frågan hänvisas till bland annat följande rapporter vilka kan 
laddas ner från http://www.kth.se/ees/forskning/publikationer?l=sv_SE 

• Rapporten ”Möjligheter att balansera vindkraftens variationer” ger en grundläggande 
beskrivning av denna utmaning. 

• Rapporten ”Sammanställning av Lennart Söders kommentarer till KVA:s uttalanden 
om vindkraft” ger en fullständig rapportering av mina olika kommentarer till KVA:s 
tidigare rapporter och artiklar i detta område. 

 


