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Abstrakt 
 

Syftet med denna rapport är att redogöra vilka möjligheter Sverige har för att ha en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning i framtiden. Genom att lista olika energikällors fördelar och nackdelar och 
studera Tysklands omvandling mot förnybara energikällor har jag kommit fram till hur Sverige ska 
ersätta den förlorade effekten som försvinner när 3 av de svenska kärnkraftsreaktorerna ska 
avvecklas. För att Sverige ska kunna inneha en hållbar energiförsörjning har jag också studerat hur 
Sverige ska kunna få ner fossilberoendet i framförallt transportsektorn där det sker mest utsläpp från 
fossila bränslen.  
 
För att Sverige ska kunna fortsätta ha en konkurrenskraftig basindustri (Skogen, Kemin, Gruvorna 
och Stålet) behövs det billig och pålitlig elektricitetsproduktion. De förnybara energikällorna sol- och 
vindenergi är väderberoende och deras elektricitetsproduktion varierar vilket orsakar stora problem i 
elektricitetsproduktionen. Tysklands omvandling mot förnybara energikällor och avvecklingen av 
kärnkraften har gjort att tyskar får betala dyra elpriser på grund av elcertifikaten och de har fått 
bygga ut kol- och gaskraftverk. Jag anser att Sverige ska sträva efter ett fossilfritt samhälle istället för 
att gå samma väg som Tyskland har gjort för att få ett kärnkraftsfritt samhälle och mina slutsatser 
blir att Sverige ska ersätta den förlorade effekten med ny kärnkraft. Strävan efter ett fossilfritt 
samhälle ger möjligheten att ersätta fossila bränslen i transportsektorn med biobränsle och 
elmotorer.   
 
 
 
 
 
 
The aim of this study is to describe how Sweden can design a sustainable energy supply in the 
future. By listing the advantages and disadvantages of the various energy sources and by studying 
Germany's conversion to renewable energy sources, I propose how Sweden should replace the lost 
power that disappears when three of the Swedish nuclear reactors will be phased out. I have also 
studied how Sweden can reduce dependence on fossil fuels, particularly in the transport sector 
where most emissions from fossil fuels occurs.  
 
Sweden needs inexpensive and reliable electricity production to be able to continue with a 
competitive basic industry. However, renewable energy sources such as solar and wind energy are 
dependent on the weather and their electricity production therefore varies which cause huge 
problems in the electricity production. Germany's transition towards renewables and 
decommissioning of nuclear power has forced the Germans to pay expensive electricity prices due 
to the certificates, and they have also been expanding coal and gas power plants. I believe that 
Sweden should aim for a fossil free society instead of going the same way as Germany has done to 
get a nuclear-free society. I also believe that Sweden should replace the lost power with new nuclear 
power. To reach a fossil free society Sweden needs to replace the fossil fuels in the transport sector, 
with biofuels and electric motors.  
 
 
 



3 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion .............................................................................................................................................. 4 

2 Bakgrund .................................................................................................................................................... 5 

2.1 Historik ............................................................................................................................................... 6 

2.2 Kärnenergi .......................................................................................................................................... 7 

2.3 Förnybara energikällor ...................................................................................................................... 9 

2.3.1 Vatten ......................................................................................................................................... 9 

2.3.2 Sol .............................................................................................................................................. 10 

2.3.3 Vind........................................................................................................................................... 11 

2.3.4 Våg ............................................................................................................................................ 11 

2.3.5 Biobränsle................................................................................................................................. 12 

2.4 Fossil energi ..................................................................................................................................... 13 

3 Baskraft och dess betydelse för Sverige ............................................................................................... 14 

4 Hur ska Sverige få ner fossilberoendet? .............................................................................................. 16 

5 Omställningsmöjligheter för elektricitetsproduktionen .................................................................... 18 

6 ”Energiewende”, Tysklands avveckling av kärnkraften .................................................................... 20 

7 Sveriges framtida energiförsörjning ..................................................................................................... 23 

8 Litteraturförteckning .............................................................................................................................. 25 

 
  



4 
 

1 Introduktion 

 
Energiproduktionen i Sverige och Europa har börjat omvandlas till ett mer hållbart system mot ett 
samhälle som är mindre fossilberoende. Tysklands avveckling av kärnkraft och deras satsning på 
förnybar energi ”Energiwende” har däremot visat sig inte vara den utveckling som minskat 
fossilberoendet för deras elektricitetsproduktion. Denna rapport kommer bland annat innehålla en 
jämförelse av Tysklands omvandling mot förnybara energikällor med Sveriges möjligheter till en 
förnybar energiutveckling. 
 
Idag består Sveriges elektricitetsproduktion av cirka 80 % kärnkraft och vattenkraft. Detta har 
medfört ett lågt beroende av fossila bränslen vilket leder till en positiv inverkan på miljön (Vattenfall 
AB, 2014). Sveriges elektricitetskonsumenter subventionerar ett system som driver fram 
nyinvesteringar till förnybar elektricitetsproduktion vilket har medfört främst en utbyggnad av 
vindkraften. Huruvida denna utveckling är rätt för framtiden kommer att undersökas i denna 
rapport.  
 
Sverige står inför stora förändringar och möjligheter inom elektricitetsproduktionen. En del av de 
svenska kärnkraftreaktorerna kommer inte drivas längre än 50 år av olika anledningar. För 
Oskarshamn 1, Ringhals 1 och Ringhals 2 betyder det nedläggning år 2022, 2025 och 2026. Detta 
kommer att leda till stora minskningar av elektricitetsproduktionen eftersom kärnkraften de senaste 
åren stått för ungefär 40 procent av den svenska elektriciteten. Det leder till stor osäkerhet för den 
svenska basindustrin (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) som är elektricitetsintensiv och behöver 
tillgång till stabil baskraft, dvs. konstant elektricitetstillförsel dygnet runt hela året. För den svenska 
basindustrin är det helt avgörande att elektricitetsförsörjningen är stabil och att priset på elektricitet 
är konkurrenskraftigt. 
 
Målsättningen med projektet är ta reda på hur den förlorade elektricitetsproduktionen av 
nedläggningarna av Oskarshamn 1, Ringhals 1 och Ringhals 2 ska kunna ersättas eller till och med 
ökas om det behövs. Detta för att Sverige ska kunna inneha en långsiktig hållbar energiförsörjning i 
framtiden. För att besvara detta kommer början av rapporten innehålla en beskrivning av de olika 
energislagen.  
 
Med hjälp av rapporter, artiklar, böcker och intervjuer av experter på energifrågor kommer jag 
analysera och framställa denna rapport.  
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2 Bakgrund 

 

 
Figur 1. Landskapsvy över energibalans för energiflöde från källa till användare. 
Källa: (Energimyndigheten, 2014)  
 

Energikedjan är grunden för förståelse inom energibranschen och förklarar de tre stegen, total 
tillförsel av energi, omvandling och överföring av energi och slutlig användning av energi. I figur 1 
ovan ses konkreta exempel på de tre steg som finns i energikedjan. I figur 2 nedan delas 
energikällorna upp i tre olika sorter: nukleära, förnybara och fossila energikällor. Dessa energikällor 
kan antingen producera elektricitet, värme eller bränsle som brukar kallas energibärare. 
Energibärarna hjälper oss sedan att driva industrier, transporter och bekvämligheter i bostäder som 
är nycklar i det moderna samhälle vi bor i idag. Utan energikällorna skulle dagens samhälle förfalla 
till det mer primitiva samhälle vi hade innan den industriella revolutionen.  

 
Figur 2. Energikedjan från energikällor till energibärare och slutligen energianvändarna. Källa: (Harry Frank 
KVA/IVA) 
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2.1 Historik 

Energibehovet i Sverige har från 1970-talet till 2010 ökat med omkring 30 %, från 457 TWh till 616 
TWh (Gunnar Agfors, 2012). På 1970-talet bestod den största andelen av energitillförseln av fossila 
bränslen medan idag har användandet av dem minskat betydligt (Gunnar Agfors, 2012). Fossila 
bränslen har idag ersatts av energikällor såsom kärnkraft och förnybara energikällor så som 
vattenkraft och biobränsle.  
 
Energianvändningen för bostäder och service har sedan 1970 inte ökat alls, trots att man hade 
kunnat tro på en stor ökning på grund av fler människor, mer bostäder och större lokaler. Denna 
konstanta energianvändning beror på energieffektivisering, övergången från olja till elektricitet och 
fjärrvärme, värmepumpar och att vi människor har blivit bättre på att spara energi. 
 

 
Figur 3. Svensk elektricitetsproduktion mellan 1975 och 2012. 
Källa: (Energimyndigheten 2012, bearbetat av Christian Haeger, September 2013) 

 
De senaste åren har elektricitetproduktionen ökat lite på grund av mer bioenergi och vindkraft vilket 
ses i figur 3. Denna ökning av förnybara energikällor, framförallt vindkraft, har drivits fram av 
elcertifikaten, Sveriges subventionssystem för förnybar elektricitet. Detta är resultatet av politiska 
påtryckningar som härstammar från EUs miljömål med direktiv som gäller 20/20/20; det betyder 
sänka CO2 utsläpp 20 % jämfört med 1990; öka andelen förnybart och effektivisera. 
 
Historiskt har Sveriges elektricitetsbehov ökat med 60 TWh från 1975 till 1990 och därefter har det i 
princip varit ett konstant behov på runt 140 TWh fram till idag. Det konstanta behovet kan vara 
förvånande eftersom vi har blivit fler människor i Sverige och vi borde därigenom förbruka mer 
elektricitet. Detta konstanta fenomen kan förklaras genom bland annat elektricitetseffektivisering 
och förändringar i svensk industriproduktion. Enligt rapporten Kortslutning i kraftbranschen, 
Förutsättningar på en elmarknad i förändring av Ramböll kommer också effektbehovet fortsätta att vara 
konstant i framtiden. Dessa slutsatser grundas på prognoser av en lägre ökning av BNP och 
befolkningen samt med en fortsatt stor energieffektivisering (Christian Haeger, September 2013).  
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Under år 2012 producerades i Sverige enligt Svensk Energi 162 TWh elektricitet. Vattenkraft stod 
för 78 TWh, kärnkraft för 61,4 TWh, kraftvärme för 15,5 TWh och vindkraft för 7,2 TWh. Den 
fossila andelen kraftvärme var 5 TWh. I Sverige förbrukades cirka 142 TWh av de 162 TWh som 
producerades och resterande exporterades.  
 
I framtiden är det frågan om Sverige kommer att kunna fortsätta utöka sina förnybara energikällor 
för elektricitetsproduktion och kanske avveckla kärnkraften helt eller fortsätta med en liknande 
modell av elektricitetsproduktion som vi har idag.  

2.2 Kärnenergi 

Fissionsenergi 
Fission = (Kärnklyvning, atomklyvning), klyvning, delning 
 
I dagens kärnkraftverk används uran som bränsle. Uran är en av de vanligaste metallerna och finns i 
berggrunden i alla världsdelar. På grund av att uran kan ta slut klassas kärnenergi som en icke 
förnybar energikälla. 
 
Uran bryts bara där koncentrationen är tillräckligt stor för att vara ekonomiskt, vilket den inte är i 
Sverige. Dagens svenska kärnkraft använder uran som bryts från moderna och välskötta gruvor i 
mest Australien och Kanada (Forskning, 2014). På 1950 och 60-talet fanns det urangruvor som var 
hälsofarliga arbetsplatser och stora miljöförstörare.  
 
Det finns fyra isotoper av uran: -233, -235, -237 och -238. Isotoper är olika former av samma 
grundämne. Det klyvbara materialet är uran-235. Kärnbränslet som används i reaktorerna innehåller 
2.5-5% klyvbart material (Energi i skolan, 2000). 
 
Bränslet i en reaktor aktiveras genom att en neutron krockar med uranatomkärnan som klyvs. Från 
atomkärnan frigörs neutroner som i sin tur kan klyva andra atomkärnor. Denna klyvning av 
atomkärnor kallas fission och avger mycket värme. 
 
Albert Einstein formulerade grunden för vår kunskap inom kärnenergin när han 1905 formulerade 

relativitetsteorin. Einsteins kända formel       (E är energi, m är massan och c ljusets hastighet i 
vakuum) säger att massa kan omvandlas till energi och att den energimängd som då erhålls är väldigt 
stor. I en reaktor förvandlas bara en liten procent av atomkärnans massa till energi. 1939 kunde 
dansken Niels Bohr tillsammans med Enrico Fermi experimentellt för första gången bekräfta att en 
kärnklyvning skett och att resultatet var att stora mängder energi hade frigjorts (Westra, 2005). 
 
 En möjlig process i ett kärnkraftverk är följande fissionsreaktion: 
 

 energiMevneutronerBaKrUneutronU 20031 14192236235 gammastrålning 

 
Fission avger mycket värme vilket leder till att vattnet som bränslet omges av hettas upp och blir 
ånga. Denna ånga driver sedan en ångturbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet. 
Vattenångan kommer därefter till en turbinkondensator där det kondenseras till vatten genom att 
kallt havsvatten pumpas upp i ett antal tjocka rör där ångan kyls ner och kondenseras av de kalla 
rören. Vattnet går tillbaka till reaktorn där det hettas upp på nytt. Detta är reaktorvattnets kretslopp 
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som illustreras i figur 4. Elektriciteten som bildas leds vidare till förbrukarna genom stamnäten.  
 

 
 
Figur 4. Processen i en reaktor med reaktorvattnets kretslopp. Källa: (Energimyndigheten, 2014)  

 
Under somrarna, då elektricitetsförbrukningen är lägre, byts varje år ut cirka en femtedel av bränslet. 
För att stoppa en reaktor (kärnklyvningen) eller för att reglera effekten används styrstavar. 
Styrstavarna innehåller ett ämne (ofta borkarbid) som kan absorbera neutroner. När styrstavarna 
sticks mellan bränslestavarna bromsar de neutronerna och klyvningsprocessen avbryts. Den stora 
mängden klyvningsprodukter som utvecklas fortsätter dock under lång tid att bilda värme, det är 
därför viktigt att kylningen av bränslet hålls igång.  
 
Efter att bränslet har använts är det mycket radioaktivt och måste hållas isolerat. I Sverige planeras 
för ett slutförvar i berget på flera hundra meters djup. Det använda bränslet ska lagras i 
kopparkapslar som därefter skulle placeras nere i berggrunden omgiven av bentonitlera. Allt för att 
göra det säkert på lång sikt utan något radioaktivt utsläpp. I forskningsprojekt för nya typer av 
reaktorer (Generation 4) används det redan använda bränslet för att utvinna mer energi.  
 
Det förekommer säkerhetsrisker när det gäller att hantera kärnkraft. En stor risk är strålningen från 
det radioaktiva avfallet. Höga doser strålning är dödligt eller kan orsaka cancer. Säkerhetskraven är 
extremt höga när det gäller hanteringen av det radioaktiva avfallet (Forskning, 2014). 
 
Säkerhetsarbetet som pågår vid svenska kärnkraftverk är att förebygga driftstörningar, motverka att 
driftstörningarna utvecklas till haverier samt att lindra konsekvenserna vid ett eventuellt haveri. För 
att upprätthålla detta finns flera parallella säkerhetssystem. 
 
Kärnkraftverken i Sverige genomgår moderniseringar för att kunna drivas 50 år och längre. Tillsynen 
av moderniseringen är Strålskyddsmyndighetens ansvar. Det är en myndighet som ansvarar för 
regelbundna inspektioner och sätter gränsvärden för stråldoser och utsläpp av radioaktivitet. Svenska 
kärnkraftverk har aldrig drabbats av någon allvarlig olycka med radioaktiva utsläpp som följd.  
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En så kallad härdsmälta är när kärnbränslet delvis eller helt smälts på grund av utebliven kylning av 
bränslet. Om en härdsmälta skulle inträffa idag och bränslet lyckas smälta igenom den 20 cm tjocka 
stålreaktortanken kommer bränslet till en inneslutning med en bassäng där det kan börja kylas. Detta 
betyder att även om det sker en härdsmälta innebär det inte några stora radioaktiva utsläpp inträffar. 
 
”Risken för en allvarlig kärnkraftolycka anses vara liten i Sverige, mot bakgrund av de höga 
säkerhetskraven. En annan allvarlig händelse är om en härdsmälta skulle uppstå, men svenska 
kärnkraftreaktorer är konstruerade för att klara en sådan.” (Energimyndigheten, 2014) 
 
Fusionsenergi 
Fusion = sammansmältning, sammanslagning 
 
Kärnfusion är en process där två eller flera atomkärnor slås samman och formar en större kärna, och 
denna reaktion frigör stora mängder energi.  
Ett bra exempel på fusion är solen och stjärnorna. Solens och stjärnornas energi kommer ifrån att 
fyra vätekärnor slås samman för att bilda en heliumkärna. Heliumkärnan är 0.7% lättare än fyra 
vätekärnor och den saknade massan förvandlas till energi.  
 
Fusionprocessen producerar inga långlivade radioaktiva restprodukter. Och fusion producerar ej 
heller några växthusgaser.  
 
För att kunna använda fusionsenergin på jorden arbetar forskarna med att bygga ett 
fusionskraftverk. Forskning pågår inom detta område och det förväntas inte att fusion kan bidra 
avgörande till världens energibehov i närtid. Fusionen är dock på lång sikt intressant för 
energiförsörjningen. 
 
Nästa stora projekt inom fusion, ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), 
beräknas vara i drift 2019 i Cadarache i Frankrike. ITER byggs för att försöka bevisa att fusion är 
möjligt både tekniskt och vetenskapligt (Westra, 2005; Scheffel, 2014). 

2.3 Förnybara energikällor 

Förnybara energikällor har ett ständigt flöde som inte påverkas av att vi använder den energi som de 
på olika sätt genererar. Ett exempel är solen som fortsätter flöda och ger energi oavsett om vi sätter 
upp solpaneler och på annat sätt utnyttjar dess energi. Vatten-, sol-, vind- och vågenergi är alla 
förnybara energikällor. Biomassa såsom träd och växter kan vara en förnybar källa om de får 
chansen att växa ut igen.  

2.3.1 Vatten 

Vattenenergi har en potentiell energi som är fallande vatten (lägesenergi) för att driva en turbin som i 
sin tur driver en generator som producerar elektricitet. I Sverige har dammar byggts som samlar upp 
vattnet och bildar en artificiell sjö där potentiell energi lagras. Dessa dammar kan vara stora och 
producera tillräckligt mycket energi för stora städer.   
 
Dammar är ett effektivt sätt att lagra energi. Genom att pumpa upp vatten i dammarna så kan man 
få energi igen genom att använda det som vattenkraft. Mer om detta kommer senare i rapporten.  
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Vattenkraften är en effektiv energikälla. Vattenkraften är inte bara förnybar och kan producera stor 
effekt utan processen producerar inte heller växthusgaser. Vattenkraften är också ett kraftslag som 
kan regleras snabbt och anpassa sig efter elbehovet. Nackdelen med vattenkraften i Sverige är 
skadan av flodområdena, fiskbestånden och risken att dammen går sönder. Man måste alltid ha ett 
flöde genom dammarna så att inte sjöarna torrläggs. Dessa miljöpåverkningar ligger till grunden för 
ett riksdagsbeslut som säger att de återstående stora älvarna i Sverige inte får bygga några 
vattenkraftverk, vilket gör att en storskalig utbyggnad av vattenkraften inte kan förekomma i Sverige.  
 
År 2013 stod vattenkraften för 41 % av Sveriges totala elektricitetstillförsel och den största källan till 
elektricitet. Vattenkraften styr Sveriges import eller export av elektricitet. Stor nederbörd leder oftast 
till export av elektricitet och liten nederbörd till importbehov (Vattenfall AB, 2014). 
 
Det finns ett nytt EU-direktiv om vattenkraften. Detta kommer troligtvis minska effekten vi har i 
dagsläget och det pågår nu en vattenkraftsutredning. Utredningen går ut på att den befintliga 
vattenkraften vi har idag måste på nytt söka miljökoncessioner och utvärderas efter andra mål än när 
anläggningarna byggdes. Detta kan innebära att en betydande kapacitet kommer att få tas ur bruk. 
Hur mycket det blir vet man ännu inte, men olika bedömningar visar allt mellan 2 och 20 procent av 
den totala vattenkraften (Karlsson, Valåret blir rysare för energibranschen, 2014). 

2.3.2 Sol 

Solenergin är en kraftfull förnybar energikälla med en stor energiproduktionspotential. Den låga 
energitätheten av solljuset gör det däremot nödvändigt att optimera insamlingseffektivitet och 
omvandlingen till elektricitet. Lösningarna för att ta tillvara solens energi är många men det är 
framförallt inom två områden där man ser stora möjligheter: genom att producera elektricitet med 
solceller och med hjälp av CSP-teknik (Concentrating Solar Power).  
 
På senare år har solenergin ökat vilket bland annat beror på sänkta priser på solceller. Kinesiska 
leverantörer har kommit in på den europeiska marknaden och med låga priser har de pressat ned 
priserna vilket har lett till att andelen solceller har ökat kraftigt i Europa. Tekniken för att generera 
energi och elektricitet av solen domineras främst av kisel-solceller, men det finns fler tekniker så som 
tunnfilmssolcellen som är billigare att producera och Grätzelcellen. Grätzelsolcellen kallas också 
nanosolcellen för att den använder nanopartiklar. Solcellen tar tillvara solljuset på ett sätt som liknar 
fotosyntesen. Istället för klorofyll används nanopartiklar av titandioxid som doppats i ett färgämne. 
Färgämnet får så mycket energi av ljuset att nanopartiklarna frigörs och skapar en ström mellan två 
elektroder. Fördelar med nanosolceller är att de kan tillverkas billigt och med enkla material. De 
fungerar fortfarande vid dåliga ljusförhållanden och eftersom de kan göras transparanta kan de 
användas t.ex. på fönster (Alpman, 2008). 
 
Den andra tekniken att utvinna energi från solen är solfångare med så kallad CSP-teknik 
(Concentrated Solar Power) som samlar upp solens energi och omvandlar den till värme. Värmen 
som alstras kan därefter nyttjas för att värma vatten eller luft som sedan driver en generator och 
bildar elektricitet.  
 
Nackdelen med solenergi är det faktum att solen inte alltid skiner där vi behöver energi och detta ger 
upphov till ett behov av att lagra stora mängder energi. I Sverige utnyttjas inte solkraften så mycket 
på grund av det geografiska läget som gör att solenergin mest bara är tillgänglig under 
sommarhalvåret.  
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Ett intressant projekt är solkraftsanläggningar som ska placeras i Sahara öknen och producera energi 
som sedan ska skickas till Europa genom kablar som högspänd likström. En del är skeptiska till om 
detta kommer kunna fungera tekniskt och pekar på sårbarheter men möjligheten att sätta upp 
solkraftsanläggningar i öknen där solenergin är väldigt stor och dessutom där det är obebott lockar 
stort.  

2.3.3 Vind 

Vindenergin kommer oftast från vindturbiner som producerar elektricitet. Ett vindkraftverk har en 
stor rotor som har tre blad och är kopplad till en generator som producerar elektricitet. Så som 
vattenkraften är vindkraften förnybar med en process som inte avger växthusgaser.  Nackdelar med 
vindkraften är att de flesta inte gillar att se stora vindturbiner överallt på landsbyggden, 
rotationsbladen kan vara farliga för fåglar, om du bor nära en vindturbin märker du att de är 
högljudda och ibland kan turbinerna tappa ett av bladen.  
 
För att få bukt på några av problemen finns också offshore vindkraft. Ute till havs är det mer 
regelbundet vindflöde, dessutom är vindhastigheten högre. Detta är två viktiga fördelar eftersom 
vinden har en tendens att inte blåsa ibland. När detta sker kan det hända över längre perioder och 
över stora delar av Europa samtidigt. Intermittenta energikällor så som vindkraft och solkraft har 
precis det problemet som förklarades ovan med en irreguljär generering av elektricitet och detta ger 
problem med balansreglering, svårt att säkerhetsställa ett stabilt elektricitetsflöde och hur man ska 
kunna lagra överskottsenergin från de intermittenta energikällorna. Mer om detta kommer att tas 
upp senare i rapporten.  
 
Nackdelen med offshore vindkraft är att det är dyrare att bygga än landbaserad, dyrare att underhålla 
och dyrare att driva. Trots fördelarna med offshore vindkraft jämfört med landbaserad så byggs det 
inte lika mycket ute till havs och detta beror givetvis på kostnaderna.  

2.3.4 Våg 

En energikälla på frammarsch är vågkraften och tidvattnet. I vissa delar av världen förekommer det 
att höjdskillnaden mellan högvatten och lågvatten är tillräckligt stor så att man kan utnyttja den och 
utvinna elektricitet. Vatten samlas bakom en damm vid högvatten och därefter när det blir lågvatten 
flödar vattnet genom en generator som producerar elektricitet. Någon användbar tidvattenkälla finns 
inte i Sverige och kommer troligtvis aldrig heller att förekomma. Något som däremot skulle kunna 
bli en blivande energikälla i Sverige och hela världen är vågkraften. Som visas i figur 5 skulle man 
kunna utnyttja höjdskillnaderna mellan vågorna och därigenom utvinna elektricitet. 
 



12 
 

 
Figur 5. Skisser av ett vågkraftaggregat och dess huvudkomponenter. Källa: (Danielsson, 2014) 

 
Vågkraften är än så länge under utveckling och anses ännu inte kunna bidra med några stora 
mängder under den närmaste tiden. 

2.3.5 Biobränsle 

Biobränslen kan förklaras som bränslen med ett ickefossilt biologiskt ursprung. Biomassan har stor 
potential och kan användas till mycket. Olika beståndsdelar kan förädlas till många olika 
användningsområden, som t.ex. elektricitet, metanol, etanol, biogas m.m. Användningen av 
biobränslen har ökat i Sverige och står idag för ungefär en fjärdedel av energiförsörjningarna. 
Vanligaste bränslena i Sverige är halm, ved, energiskog och pellets. Pelletsen är biobränsle i förädlad 
form. Genom att odla snabbväxande buskar och träd fås energiskogen som är ett sätt att öka 
tillgången på biomassan.  
 
En del av oljan som användes i svenska kraftvärmeanläggningar ersätts idag istället med biobränslen. 
I Sverige används skogsrester från avverkningar och annat biobränsle som ersättning. Biobränsle har 
också en stor utveckling som drivmedel i bilar och bussar. Det vanligaste flytande biobränslet som 
används är etanol.  
 
Biopellets tillverkas av trädrester från sågverken och övriga industrins restprodukter. Pellets torkas, 
mals och komprimeras så att råspånet och barken förädlas till färdig biopellets med en hög 
energitäthet. Det är oftast bäst att utnyttja pellets i stora biovärmeverk för fjärrvärme. 
Kraftvärmeverken kan även producera elektricitet vilket är positivt. Stora anläggningar har också 
effektiva reningsutrustningar som minskar utsläppen som uppkommer av förbränningen.  
 
I Sverige får vi ett problem om biobränslet ska kunna ersätta all olja. Problemet är att det skulle 
krävas en mycket stor yta av energiplantager. Mängden biomassa vi har tillgång till är begränsad. 
Skogen kan användas till mycket mer än som en energikälla t.ex. bilbränsle, papper, kartong, 
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kemipodukter eller uppvärmning vilket gör att man får ett problem om vad man ska använda skogen 
till. 

2.4 Fossil energi 

Kol, olja och naturgas är fossila bränslen. De fossila bränslena är de överlägset största energikällorna 
som förser världen med energi.  
 
Olja är den energikälla som förser världen med bränsle åt transportsektorn. Bilar, lastbilar och 
flygplan drivs med oljebaserat bränsle. Olja såsom naturgas skapas från vattenorganismer som 
begravts under havets sediments på botten för 300 miljoner år sedan (Westra, 2005). Oljan som 
hämtas från brunnar genomgår förädling och under förädlingen kan det då utvinnas bensin, 
flygbränsle, jetbränsle, diesel, etc. Smörjmedlet gjort av olja ser till att bilar och maskiner håller igång 
och dessutom kan man använda biprodukter från oljan som gödningsmedel.  
 
Naturgas består främst av metan (CH4) som är mycket lättantändligt. Den används mycket inom 
bostäder för uppvärmning, varmvatten och matlagning. En försiktighetsåtgärd som görs med 
metanen är att tillsätta kemikalier som gör att den luktar så att en gasläcka lätt kan upptäckas. 
Naturgasen används också i kraftanläggningar för att producera elektricitet. När metan brinner rent, 
vilket betyder att det inte produceras någon aska, så produceras det mycket lite föroreningsprodukter 
som svaveldioxider eller kväveoxider. Den koldioxid (CO2) som då bildas är fortfarande farlig men 
jämfört den mängd som produceras när kol är elektricitetsproducent så är den miljövänligare 
eftersom bara en tredjedel produceras. 
 
Kol används bland annat till att generera elektricitet. Kolen kommer från döda träd, växter och 
andra plantor som levde för 300 miljoner år sedan. Ångkol används ofta vid kraftanläggningar för att 
generera elektricitet vilket så kallad ”brunkol” också gör men har ett lägre värmeinnehåll. Antracit 
som är stenkol med hög kolhalt har ett högt värmeinnehåll.  
 
Kraftanläggningar med kol, gas eller olja fungerar på liknande sätt som kärnkraftverk med 
undantaget av att vattnet som värms till ånga kommer från brännandet av de fossila bränslena, vilket 
sker när anläggningen har ångturbiner. Med en gasturbin fungerar det på liknande sätt. Genom att 
bränna gasen så expanderar den in i turbinen som är kopplad till en generator som producerar 
elektricitet. Värmen av den brinnande gasen kan också användas för att värma vatten till ånga som 
driver en ångturbin.   
 
Resurserna av fossila bränslen är stora och kan tillfredsställa våra behov i hundratals år till. De 
största problemen med fossila bränslen är inte att det kommer ta slut förr eller senare utan 
problemen är större än så.  Förbränningen av fossila bränslen producerar föroreningar som 
svaveldioxider (SO2) och kväveoxider (NOx). Men det kanske största problemet i modern historia är 
koldioxiden (CO2) som skapas av förbränningen och som förstärker växthuseffekten som gör att 
jorden värms upp. 
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3 Baskraft och dess betydelse för Sverige  

Baskraft nämns ofta och är en stor debatt när det gäller Sveriges framtida elproduktion, men vad är 
egentligen baskraften, och varför är den viktig? 
 
Kärnkraften och vattenkraften utgör baskraft. Baskraft har hög tillgänglighet och kan planeras för 
produktion med god framförhållning. Detta skapar stabilitet i systemet och elmarknaden.  
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Figur 6. Enheterna på axlarna är datum från 2012-01-01 till 2012-11-21 och MW, där Sveriges 
elektricitetsproduktion visas för kärnkraften, vattenkraften och vindkraften. Källa: (Svenska Kraftnät, 
bearbetat av Harry Frank KVA/IVA) 
 
Utgående från Svenska Kraftnäts dataunderlag har figuren ovan gjorts för att belysa hur 
varaktighetskurvorna har sett ut för kärnkraften (8 981 -  4 630 MW), vattenkraften (13 674 – 3 300 
MW) och vindkraften (2 454 – 27 MW) under ett helt år (2012). Mätvärdena är timmemätningar dvs. 
MWh/h översatt till MW. Kärnkraften och vattenkraften är baskraft som aldrig tillsammans går 
under 7930 MW under ett år (Harry Frank KVA/IVA, privat kommunikation).  
 
”För att vindkraften, räknat över en längre tidsperiod, ska kunna uppnå samma energital (räknat i till 
exempel TWh) som en kärnkraftsreaktor, behövs 3-4 gånger mer installerad effekt i vindkraften.” 
(Karlsson, Okunskap om energimarknaden har blivit demokratiskt problem, 2014) Detta är ett 
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tydligt exempel på att vindkraften är väderberoende och därför oförutsägbar som ses i bilden ovan. 
Vindkraften kan gå ned mot bara 27MW trots att den har en kapacitet på 2454MW under 
gynnsamma förhållanden år 2012. På grund av variationen så räknar Svenska Kraftnät i sin 
effektbalansprognos med endast 6 % av den installerade effekten som tillgänglig för vindkraft.  
 
Ett annat begrepp som är viktigt att förstå är reglerkraften. Reglerkraften i Sverige består av 
vattenkraft. Vattenkraften är idealisk som reglerresurs eftersom den är lätt att reglera och använda 
när det behövs. Vattnet kan lagras i vattenmagasin som kan användas vid behov som exempelvis 
under de kalla vinterdagarna som uppstår i Sverige. Eftersom utbyggnaden av vindkraften i Sverige 
har tagit fart på senare år blir det ännu viktigare med reglerkraftens möjligheter med kortsiktiga upp- 
och nedregleringar när vindproduktionen av elektricitet går snabbt upp och ner.  
 
Ökningen av vindkraft har drivits fram av elcertifikaten, Sveriges subventionssystem för förnybar 
elektricitet. Elkonsumenterna i Sverige subventionerar idag via elräkningarna tillkommande förnybar 
elektricitetsproduktion, främst vindkraften, med omkring 2 miljarder kronor under år 2013. 
Dessvärre går större delen av denna vindkraft på export eftersom vindelektriciteten ligger på 10 
TWh och exporten år 2013 var just 10 TWh. EU:s krav om förnybar energi för Sverige var 50 
procent till år 2020 och idag så har Sverige totalt 51 procent förnybar energi där vindkraften står för 
endast 1,8 procent. I dagsläget råder det ingen brist på egenproducerad elektricitet i Sverige och det 
verkar då onödigt med stora utbyggnader av vindkraften.  
 
De kraftslag som är möjliga baskraftsalternativ är vattenkraften, biomassa, kärnkraft och fossila 
bränslen. Kraftslagen har alla för- och nackdelar.  
 

 Vattenkraften som är ett bra alternativ är förnybar och har små klimatpåverkningar som 
nämnts tidigare. Vattenkraften är en utmärkt reglerkraft och produktionen kan planeras. Ett 
problem är att det inte finns någon möjlighet att bygga ny storskalig vattenkraft i Sverige för 
att de outbyggda stora älvarna är skyddade från utbyggnad.  

 

 Biomassa som också är ett förnybart bränsle med liten påverkan på miljön är ett alternativ. 
Produktionen kan planeras och är till viss mån duglig som reglerkraft. Nackdelen är att 
driftskostnaderna anses vara höga. Vid storskalig användning förutses också biomassa få 
problem med bränsleförsörjningen.  

 

 Kärnkraften är planerbar och fungerar till viss mån som en reglerkraft. Klimatpåverkan är 
liten och miljömässigt är den bra. Nackdelen är att kärnkraften förknippas med vissa risker 
och ger upphov till radioaktivt avfall.  

 

 Fossila bränslen så som gas och kol är icke förnybara. Produktionen kan planeras och är till 
viss mån också en reglerkraft. Den stora nackdelen är miljöpåverkan som den har med 
bidrag till försurningar, hälsoeffekter och växthuseffekten.  

 
“För den svenska basindustrin är det avgörande att elförsörjningen är stabil och att priset på el är 
konkurrenskraftigt. Basindustrin sysselsätter 400 000 personer i Sverige. Dess exportvärde är på 323 
miljarder kronor. De partier som vill värna denna grund för välstånd i Sverige måste lämna besked. 
Hur vill de utforma energipolitiken så att vi kan behålla jobben, eller till och med ge fler arbete i 
industrin?” (Jan Johansson, 2014) 
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Från citatet ovan av Jan Johansson, vd för SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolag) och ordförande för 
SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, Basindustrins energisamarbete), påvisas klart och 
tydligt vikten av Sveriges basindustri. Cirka 400 000 jobb och ett exportvärde på ungefär 323 
miljarder kronor är stora faktorer för ett land som Sverige och måste värnas och utvecklas till ett 
ännu större välstånd om Sverige ska fortsätta vara ett framgångsrikt land. 

4 Hur ska Sverige få ner fossilberoendet? 

Av all elektricitet som produceras i Sverige är 97 % koldioxidfri. De kvarvarande 3 procenten ligger i 
kraftvärmevärken som successivt håller på att fullständigt konvertera till bioenergikällor (Karlsson, 
Vi behöver inte mer vindkraft, 2014). Detta kommer innebära att inom en förhoppningsvis snar 
framtid så kommer Sverige producera 100 procent koldioxidfri elektricitet. Frågan är då var har vi 
koldioxidutsläppen och de farliga miljöföroreningarna som håller på att förstöra miljön i Sverige och 
hela världen? 

 
Figur 7. Stapeln till vänster i bilden påvisar transportsektorns energiförbrukning under år 2008. Om alla 
bensin och diesel fordon skulle konvertera till elektricitetsfordon skulle energiförbrukningen minska med hela 
47 TWh på grund av att elektricitetsfordon är mycket mer energieffektiva och detta visas i stapel nummer 2. 
Sista stapeln påvisar en mer realistisk konvertering från fossila bränslen och hur transportsektorn skulle kunna 
se ut år 2050 där bioenergin tagit över som ledande energibränsle. Källa: (KVA Energiutskottet, 2010).  
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Om man tittar högst upp i högra hörnet av bilden ovan syns figur 2 om Energikedjan och inringat är 
transportsektorn. Det är just i transportsektorn som problemet med användningen av de fossila 
bränslena ligger i Sverige och därmed också utsläppen av koldioxid, föroreningar som svaveldioxider 
(SO2) och kväveoxider (NOx). Den stora miljöboven i Sverige är alltså de bilar och lastbilar som kör 
runt överallt omkring oss dagligen. Lösningen till detta problem inom transportsektorn kan vara det 
som syns i figur 7 ovan. Om alla bensin och diesel fordon skulle konvertera till elektricitetsfordon 
skulle alltså fossilberoendet i Sverige försvinna och utsläppen likaså eftersom 
elektricitetsproduktionen i Sverige är nästintill koldioxidfri.  
 
Om en fullständig konvertering från bensin och diesel fordon till elektricitetsfordon skulle ske så 
skulle det också innebära en minskning av energiförbrukningen på hela 47TWh eftersom 
elektricitetsfordonen är mycket mer energieffektiva. Det är däremot tveksamt om en sådan 
fullständig konvertering skulle vara hållbart. Först och främst skulle man vara tvungen att komma 
överens om hur man skulle ladda upp elektricitetsmotorerna med elektricitet. Om det skulle ske med 
ett konstant flöde som med tågen, tillföra elektricitet genom elledningar eller genom vägen, eller 
genom att ladda upp elektricitetsmotorerna på stationer som finns idag eller genom något annat än 
idag okänt sätt. Dessutom skulle troligtvis infrastrukturen behövas bygga om, vilket skulle leda till 
stora kostnader.   
 
En mer hållbar utveckling ifrån de fossila bränslena skulle kunna vara den tredje stapeln i figur 7 
som skulle kunna vara transportsektorns energiförbrukning år 2050. De senaste åren har det skett en 
stor utveckling av biomassan som bränsle och det finns en möjlighet att kunna ersätta en del av de 
fossila bränslena med biomassa och dessutom komplementera med en del elmotorer, allt för att 
minska de farliga utsläppen från de fossila bränslena.   
 

 
Figur 8. Figuren visar var energin för transporter på land, vatten och i luft skulle kunna komma ifrån. En 
blandning av fossila bränslen, elektricitet och biomassa skulle kunna vara en hållbar lösning för miljön och 
finansiellt. (Källa: Harry Frank KVA/IVA) 
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Fossila bränslen kommer fortfarande i framtiden behövas, framförallt när det gäller flygbränsle och 
långtransporter till havs. Än så länge finns inget miljövänligare att ersätta flygbränslet och bränslet 
för längre båtturer med på grund av att det måste vara mycket energi som ska kunna räcka länge. En 
elmotor har problem att lagra så mycket energi som skulle behövas. Bilden ovan påvisar att 
framtidens transporter troligtvis kommer att drivas med både fossila bränslen, biomassa och 
elektricitet.  
 
Från figur 7 syns det att ungefär 90TWh fossila bränslen som förbrukades år 2008 skulle motsvara 
endast 15-20 TWh elektricitet om det skulle ske en 100 procentig konvertering från fossila bränslen 
som bensin och diesel. Om detta sker måste Sveriges elektricitetsproduktion också kunna tillverka 
15-20 TWh mer än vad vi producerar idag. Detta påvisar att även om det ser ut som om 
elektricitetsproduktionen kommer vara konstant i framtiden så kan det finnas orsaker till att 
produktionen skulle bli tvungen att öka. Detta gör att man måste vara förberedd i Sverige på att 
elektricitetskonsumtionen kan komma att öka.  
 
Denna ökning på 15-20 TWh skulle inte behöva betyda någon ökning av elektricitetsproduktionen i 
Sverige om en förbättring på att energieffektivisera sker. Om alla skulle byta ut vanliga lampor till 
lågenergilampor skulle detta innebära en energibesparing på 2-3 TWh, eller om luftkonditionering 
skulle inneha reglerande varvtal så att den inte går för fullt hela tiden så skulle mycket energi kunna 
besparas. 

5 Omställningsmöjligheter för elektricitetsproduktionen 

När de tre reaktorerna läggs ned i Sverige kan ersättningen av effekten komma från ny kärnkraft, 
förnybara fossil fria energikällor eller fossila energikällor. Ny kärnkraft är en stabil investering 
eftersom att det ger en stabil och säker elektricitetsproduktion. Dessutom kan produktionen planeras 
och regleras till viss mån. Klimatpåverkan är liten och det finns inget koldioxid utsläpp. Nackdelen 
med en ny investering av kärnkraften är att den förknippas med vissa risker, ger upphov till 
radioaktivt avfall och en ny investering kan bli dyr till en början. 
 
Fossila energikällor skulle vara nya kol- eller gaskraftvek. Produktionen kan planeras och är till viss 
mån också en reglerkraft. Den stora nackdelen är miljöpåverkan som den har med bidrag till 
försurningar, hälsoeffekter och växthuseffekten och så är dessa inte förnybara energikällor. 
 
Biomassa är ett bra alternativ för det är förnybart bränsle med liten miljöpåverkan. Produktionen 
kan planeras och är till viss mån duglig som reglerkraft. Sverige skulle kunna ersätta nedläggningen 
av kärnkraftsreaktorerna med biomassan men då uppstår problemet med hur vi ska använda 
biomassan eftersom den är begränsad. Om vi använder biomassan till att producera elektricitet 
kanske den inte räcker till för att ersätta fossila bränslena inom transportsektorn. En annan nackdel 
är också att driftskostnaderna anses vara höga 
 
Möjligheten att ersätta effekten från de tre reaktorerna med endast förnybara intermittenta 
energikällor såsom vindkraften och solkraften är liten. Detta beror på att tillgängligheten på 
framförallt vindkraften bara ligger på 6 % enligt Svenska Kraftnät och på vinterhalvåret kan man 
inte räkna med solkraften på grund av Sveriges geografiska läge. Det som beskrivits är förhållandet 
mellan installerad och tillgänglig effekt. Ingen produktionsanläggning är tillgänglig året runt utan 
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behöver ibland stängas av för att till exempel underhållas. Som beskrevs ovan är vindkraft beroende 
av vinden och solenergi beroende av solen och är bara tillgängliga när det blåser och när solen 
skiner. Ju högre förhållande mellan installerad och tillgänglig effekt desto mer kan elnätet behöva 
byggas ut.  
 
Elkraftnäten distribuerar elektriciteten från elektricitetsproducenterna till konsumenterna. 
Kostnaden för kraftnäten beror huvudsakligen på två faktorer, avstånd mellan produktion och 
konsumtion och hur effektivt elledningarna utnyttjas. Långa avstånd ger överföringsförluster och en 
tumregel som finns är att 6-10 % av elektriciteten förloras per 1000 km i en 400 kilovolt 
högspänningsledning (Ekonomifakta , 2014). 
 

Om utbyggnaden av vindkraften fortsätter kommer distributionen av elektriciteten (kraftnäten) 
behöva byggas ut på grund av variationen elektricitet som produceras. Om inte kraftnäten byggs ut 
kommer det ske överbelastningar som leder till strömavbrott.  
 

 
Figur 9. Figuren visar utmaningar och möjligheter inför framtida energisystem där smart nät, energilagring 
och flexibla behov kan bli verklighet. (Källa: Harry Frank KVA/IVA) 
 

 

Smarta elkraftnät som nämns som en lösning för de intermittenta energikällornas framtid innebär att 
traditionella elkonsumenter kan bli nettoelproducenter, helt eller delvis, genom att till exempel 
installera solpaneler på taket. I ett smart elkraftnät förväntas elkonsumenterna vara mer aktiva och 
engagerade i sin realtidsförbrukning. På samma sätt som du planerar dina bilresor utifrån 
trafikförhållandena ska du kunna styra din elektricitetsförbrukning för att undvika "rusningstrafiken" 
i kraftnätet (när elen är dyrare för att det till exempel inte blåser). Smarta mätare skulle ge dig tydlig 
information så att du får möjlighet att spara energi och därigenom pengar (Vattenfall, 2013). 
 
Den största utmaningen med elektricitetsförsörjning är att elektriciteten alltid måste vara tillgänglig 
på rätt plats och i rätt tid. Den mängd elektricitet som produceras vid en viss tidpunkt måste i stort 
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sett förbrukas vid samma tidpunkt. Däremot varierar efterfrågan på elektricitet mellan olika tider på 
dygnet och mellan olika årstider. Vanligtvis har man löst detta problem genom att använda särskilda 
kraftverk för att bidra med reglerkraft i systemet. Men i takt med att intermittenta energislag (till 
exempel vindkraft) blir vanligare som elektricitetsproducent i Sverige så ökar behovet av att kunna 
lagra elektricitet för senare användning vilket illustreras i figur 9.  
 
Energilagring har förekommit länge i Sverige och är inget nytt. Energilagringen har ingått som en 
delkomponent för generering, överföring och distribution av elektricitet. Fram till idag har lagringen 
tillgodosetts av bränsle för fossileldade kraftverk och vatten i kraftverksdammar. Hela idén med 
energilagring är att elektrisk kraft från perioder med gynnsamma förhållanden (det bildas då ett 
överskott av elektricitet) ska kunna lagras för att användas när sämre förhållanden råder eller när 
efterfrågan är stor. Energilagring måste ske på rätt plats och i rätt tid, både för att balansera utbud 
och efterfrågan men också för att säkerhetsställa stabila och tillförlitliga kraftnät. Dessa behov har 
bidragit till en efterfrågan på ny, alternativ teknik för energilagring. 
 
Det är inte längre hållbart för miljön att ha bränsle för fossileldade kraftverk lagrat. Däremot har 
Sverige en guldgruva av energilagring när det gäller vattenkraftdammarna. Genom att utnyttja 
överskottselektricitet till att pumpa upp vatten i dammar kan då energin bli lagrad och användas när 
det finns behov. Eftersom miljön inte ska ta skada måste vattenkraftdammarna alltid ha ett flöde för 
att inte torrlägga platser. Det betyder att man inte bara kan använda vattenkraften för att ge extra 
elektricitet vid behov. Ett alternativ till vattenkraftdammarna har varit batterienergilagring. 
Problemet med batterienergilagring är att det inte går att lagra energin en längre tid utan att 
betydande energi går till spillo.  
 
En ny teknik man hoppas ska ta fart är att lagra energi som växter och blommor med fotosyntes. 
Artificiell fotosyntes utgår ifrån att härma växter och blommors fotosyntes för att lagra energi. Det 
skulle till exempel kunna vara en ljuskänslig supermolekyl som oxiderar vatten med en katalysator 
och tillverkar vätgas av protoner med en annan molekyl. Den konstgjorda fotosyntesen är en 
komplicerad sammansättning av svåra problem och det återstår arbete innan den kan bemästras 
(Miljönytta, 2013). Ett annat alternativ är Schweiz största energilagringsprojekt. Projektet går ut på 
att vid behov kunna öka krafttillförseln till elnätet genom att installera ett energilagringssystem som 
använder Li-jon-batterier. Lagringssystemet är integrerat i EKZ:s (en ledande energidistributör i 
Schweiz) kraftdistributionsnät och används för att se hur systemet klarar balansera perioder av hög 
belastning och intermittent krafttillförsel samt optimera elnät (ABB, 2014).  

6 ”Energiewende”, Tysklands avveckling av kärnkraften 

Die Energiewende har en ganska komplex historia men år 2000 godkändes det lagpaket, 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), som lade grunden för inriktningen mot förnybara 
energikällor. EEG är fortfarande den grundsten som blivit reviderad med jämna mellanrum. Själva 
idén är att främja förnybara energikällor genom inmatningstariffer, ett för producenten garanterat 
pris under 20 år, där tarifferna bestäms var för sig genom att utgå från teknologi och projektkriterier. 
Kostnaderna som uppkommer för EEG-omställningen får konsumenterna betala. Omkring 700 
elintensiva industrier är undantagna för dessa extra kostnader.  
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2002 antogs en lag som utgick på att de då 19 tyska kärnkraftverken skulle stängas efter uppnådda 32 
driftår och är alltså inte grunden i Energiewende. Däremot antogs 2010 beslutet att kärnkraftverken 
skulle få 10 extra år i drifttid. Fukushimakatastrofen vände upp och ned på detta och 8 kärnkraftverk 
stängdes omgående och de återstående skall få drivas till maximalt år 2022.  
 
Konsekvenserna har blivit att biomassa, vindkraft och solceller under de senaste 10 åren ökat till 
omkring 20 % av elektricitetsproduktionen i Tyskland. Stenkol och brunkol har samma stora 
ställning och det är kärnkraften som har gett vika.  
 
Kolets starka ställning är en konsekvens av de intermittenta energikällorna vind och sol som 
levererar slumpmässig produktion av elektricitet. Det betyder att det ständigt behövs reglerkraft, 
som i Tyskland är fossilt eftersom de inte har tillgång till vattenkraft som i Sverige. Effekten av detta 
har gjort att Tysklands koldioxidutsläpp har ökat sedan 2009.   

 
Figur 10. Den svarta prickade linjen i bilden motsvarar elektricitetsbehovet. De andra linjerna motsvarar hur 
de intermittenta energikällorna varierar beroende på om det blåser mycket och solen skiner eller om det inte 
gör det. Om det inte blåser mycket och solen inte är uppe fås ett underskott på elektricitet som är gapet 
mellan linjerna och den svartprickade linjen. Om det blåser mycket och solen skiner fås ett överskott vilket 
kan ses till vänster i bilden där linjerna ligger över elektricitetsbehovet som är den svartprickade linjen. Källa: 
(Friedrich Wagner, 2012) 

 
De nya problemen som uppstått i och med de nya intermittenta energikällorna i Tyskland speglas 
bra i figur 10. Det kan sammanfattas lätt med att när det blåser mycket och solen skiner så fås ett 
överskott av elektricitet som inte behövs och när det inte blåser och solen är i moln så fås ett 
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underskott på elektricitet. Detta betyder att när linjen är över elektricitetsbehovet fås ett överskott 
och Tyskland måste antingen exportera elektricitet eller lagra elektricitet. När linjen är under 
elektricitetsbehovet behövs det reservelektricitet i form av konventionella kraftverk och det är där 
kol- och gaskraftverken kommer in i bilden.   
 

 
Figur 11. Tysklands planerade kol- och gaskraftverk. Källa: (Vademecum, 2014) 

 
Beviset på utvecklingen av fossila energikällor i Tyskland sedan nedläggningen av kärnkraften ses i 
figur 11 där gas- och kolkraftverk byggs över hela landet för att klara av variationen med de 
intermittenta energikällorna. Att Tyskland ska klara sitt mål för växthusgasreducering till 2020 anses 
av allt fler som osannolikt. Målet är satt till 40 % minskning jämfört med nivån 1990. Utfallet för 
2013 presenterades och en minskning på 23,8 % hade skett sedan 1990. Koldioxidsiffran är den 
högsta på 5 år och ”fyller oss med sorg”, enligt den tyska miljömyndighetens vicechef Thomas 
Holzmann i en officiell kommentar (Karlsson, Dagens Industri, 2014).  
 
Energiewende står inför stora ekonomiska och tekniska utmaningar. Nät- och 
marknadsintegrationen måste fördjupas till fördel för den förnybara energin. Lagring av energi 
genom magasineringsmöjligheter måste förstärkas, likaså kraftnäten. Samarbetet mellan EU:s stater 
och globalt måste fördjupas och bioenergin måste användas effektivare och på ett mer hållbart sätt.   
Kostnaderna för Energiewende har varit stora. ”Den del av elpriset som består av EEG-avgiften har 
tiodubblats på 10 år, från 0,5cent/kWh 2004 till 6,42 cent i år.” (Karlsson, Dagens Industri, 2014). 
Kostnaderna för omläggningen år 2004 var 2,4 miljarder euro, och i år beräknas den bli 23,6 
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miljarder euro. Då räknas det ändå inte med kostnaderna för andra viktiga åtgärder, som 
förstärkning av elnäten.  
 
Tysklands grannländers reaktion på Energiewende är inte bara positivt då vid högproduktion av 
vind- och solelektricitet sprids elektriciteten ut i grannländernas kraftnät med konsekvenser som inte 
förutsetts. Polen och Tjeckien har inte nätkapaciteten för elektriciteten och har stängt flödet (genom 
att utnyttja frekvensskiftning) när det blivit för mycket. Holland däremot har tagit emot billig 
elektricitet och minskat sin egen elektricitetsproduktion. I Tyskland beskrev den CDU närstående 
näringspolitiska organisationen Wirtschaftsrat Deutschland nyligen EEG som ”ett misslyckande 
över hela linjen” och presenterade ett sätt för hur Tyskland ska lyckas fortsätta vara en 
industrination.  
 
Sammanfattningsvis har Tyskland råkat i stora svårigheter med ett system som är för dyrt, inte 
resulterat i utsläppsminskningar och försvagat konkurrenskraften både i Tyskland och EU. 
Resultatet av förändringen har blivit att när det blåser och solen skiner i Tyskland måste man stänga 
stora anläggningar för att elektriciteten inte används och när det slutar blåsa får man starta upp dem 
igen.  

7 Sveriges framtida energiförsörjning 

Vare sig Sverige vill eller inte så kommer det att ske förändringar inom elektricitetsproduktionen.  
För att ersätta den effekt som försvinner när de tre svenska kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1, 
Ringhals 1 och Ringhals 2 läggs ned år 2022, 2025 och 2026 så måste ett beslut fattas redan nu. Det 
beror på att nya stora projekt tar lång tid.  
 
Om Sverige ska ersätta kärnkraften med intermittenta förnybara energikällor så behövs det 
reglerkraft. Det kan vara vattenkraft eller som i Tyskland, kol- och gaskraft. De återstående stora 
älvarna i Sverige får inte bygga några vattenkraftverk på grund av ett riksdagsbeslut. Detta gör att en 
storskalig utbyggnad av vattenkraften inte kan förekomma i Sverige. Dessutom kan vattenkraftens 
kapacitet minska på grund av de nya EU-direktiven. Det betyder att Sverige kan behöva kol- och 
gaskraftverk som reglerkraft om det sker en fortsatt utbyggnad av de intermittenta förnybara 
energikällorna. Eftersom att jag tycker Sverige ska sträva mot ett fossilfritt samhälle betyder det att 
utbyggnaden av vindkraften inte kan fortskrida. Om effektiva lagringstekniker uppkommer, skulle de 
intermittenta energikällorna som är framförallt vindkraften i Sverige få en betydligt större möjlighet 
till storskalig elektricitetsproduktion och därmed konkurrera med kärnkraften. Men jag anser i 
dagsläget att de intermittenta energikällorna med deras varierande elektricitetsproduktion ej är 
tillräckligt konkurrenskraftiga och lönsamma, eftersom det behövs stora subventioner för att driva 
fram dem och därför ska inte en fortsatt utbyggnad av dem ske. Något som också talar emot en 
fortsatt utbyggnad av vindkraften är att en större produktion av elektricitet från vindkraft ger en 
ökad risk för störningar i kraftnäten. 
 
Enligt mig borde inte Sverige gå den väg som Tyskland har gjort med att sträva efter ett 
kärnkraftsfritt samhälle. Sverige borde istället sträva efter ett fossilfritt samhälle eftersom 
miljöproblemen med de fossila bränslena och fossila kraftverken är hotande för framtida liv. Varje 
dag som vi fortsätter att använda det fossila bidrar vi till försurning av sjöar och växthuseffekten. 
Riskerna med kärnkraft är låga medan riskerna med fossil användning garanterar negativa effekter på 
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natur och miljö. Kärnkraft borde vara en del av det förnybara samhället som byggs fram i Europa 
medan däremot de fossila inte borde vara det. 
Om Sverige tar samma väg som Tyskland med nedläggning av kärnkraft skulle detta påverka 
samhällsekonomin och den svenska konkurrenskraften precis som det har skett med Tysklands 
ekonomi och konkurrenskraft. Basindustrin som finns i Sverige står för cirka 400 000 arbeten och 
ett exportvärde på 323 miljarder kronor och vi borde inte äventyra basindustrin utan istället värna 
om en trygg och billig elektricitetsproduktion.  
 
Slutligen, förlita sig på en enda energikälla är inte hållbart. Sverige ska inte lägga alla ägg i en korg, en 
mix av förnybara energikällor och kärnkraft som vi har idag är den rätta vägen för Sverige. Inget 
inslag av gaskraft och kolkraft ska förekomma eftersom jag anser att det är ett steg i fel riktning på 
grund av koldioxidutsläppen. Därför borde den förlorade kärnkraftseffekten också ersättas med ny 
kärnkraft. Det är också viktigt att Sverige har tillräckligt med basproduktion som fås om det blir ny 
kärnkraft, annars kanske enda valet är att fortsätta med fossilbränslet i transporten. Fossilbränsle i 
transportsektorn är ett problem som måste minskas och ersättas med biobränsle. Det är viktigt att 
Sveriges målsättning i framtiden blir att minska fossilberoendet.  
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