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Abstract	  

About	  half	  of	  Sweden’s	  electricity	  comes	  from	  nuclear	  power.	  The	  three	  plants	  currently	  
in	  existence	  are	  all	  approaching	  their	  40-‐year	  calculated	  life	  span.	  Today	  –	  in	  year	  2015	  
–	  three	  of	  the	  reactors	  have	  already	  passed	  their	  engineered	  life	  spans.	  Those	  are	  OKG	  1,	  
OKG	  2	  and	  Ringhals	  2,	  whose	  lifespans	  were	  calculated	  to	  2012,	  2014	  and	  2015	  
respectively.	  The	  goals	  of	  this	  project	  are	  to	  examine	  whether	  the	  nuclear	  power	  can	  be	  
replaced	  by	  renewable	  electricity.	  	  

Initially	  a	  literature	  study	  is	  made,	  where	  facts	  about	  the	  existent	  nuclear	  plants	  are	  
presented;	  life	  spans,	  year	  of	  construction,	  reactor	  types	  and	  electricity	  production.	  The	  
latter	  have	  had	  a	  maximum	  of	  70,3	  TWh	  and	  a	  minimum	  of	  50	  TWh	  during	  the	  past	  
decade.	  

Thereafter,	  the	  different	  renewable	  techniques	  are	  investigated.	  Those	  who	  appeared	  
most	  suitable	  in	  Sweden	  today	  were	  water-‐,	  wind-‐	  and	  solar	  power.	  Combined	  heat	  and	  
power	  is	  also	  a	  possible	  substitution	  and	  is	  shortly	  mentioned,	  but	  was	  excluded	  from	  
this	  project.	  	  

The	  method	  uses	  a	  web-‐based	  calculation-‐application	  produced	  by	  Elforsk.	  By	  assuming	  
plausible	  values	  based	  on	  facts	  in	  the	  literature	  study	  –	  for	  example	  that	  the	  total	  
resource	  in	  Sweden’s	  watercourses	  extends	  to	  170	  TWh	  –	  a	  suitable	  replacement	  for	  the	  
nuclear	  power	  is	  presented.	  	  

The	  average	  value	  for	  the	  nuclear	  production	  during	  the	  past	  six	  years	  is	  calculated	  to	  
58,3	  TWh.	  Two	  scenarios	  –	  one	  including	  and	  one	  excluding	  solar	  power	  for	  villas	  –	  
show	  that	  it	  is	  possible	  to	  replace	  the	  nuclear	  production’s	  average	  value	  with	  
renewable	  electricity.	  	   	  
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Sammanfattning	  

Runt	  hälften	  av	  Sveriges	  elförsörjning	  kommer	  från	  kärnkraft.	  De	  tre	  verk	  som	  finns	  
börjar	  alla	  närma	  sig	  den	  beräknade	  livslängden	  på	  40	  år.	  I	  dagsläget	  –	  dvs.	  år	  2015	  –	  så	  
har	  tre	  rektorer	  redan	  uppnått	  deras	  framtagna	  livslängder.	  Dessa	  är	  OKG	  1,	  OKG	  2	  samt	  
Ringhals	  2	  vars	  livslängder	  var	  2012,	  2014	  respektive	  2015.	  Detta	  projekt	  har	  som	  mål	  
att	  undersöka	  om	  kärnkraften	  kan	  ersättas	  med	  enbart	  förnybar	  elproduktion.	  

Inledningsvis	  görs	  en	  litteraturstudie	  där	  en	  del	  fakta	  tas	  fram	  angående	  dagens	  
existerande	  kärnkraft;	  såsom	  livslängder,	  byggnadsår,	  reaktortyper	  samt	  elproduktion.	  
Det	  sistnämnda	  ligger	  under	  de	  senaste	  tio	  åren	  som	  mest	  på	  70,3	  TWh	  och	  minimum	  
har	  varit	  50	  TWh.	  	  

Därefter	  undersöks	  alternativa	  förnyelsebara	  tekniker	  som	  finns.	  De	  som	  framkom	  mest	  
troliga	  att	  använda	  i	  Sverige	  i	  dagsläget	  konstaterades	  vara	  vatten-‐,	  vind-‐	  och	  solkraft.	  
Kraftvärme	  är	  även	  den	  ett	  eventuellt	  utbyte	  och	  nämns	  kortfattat,	  men	  denna	  uteslöts	  
ur	  denna	  analys.	  	  

I	  metoden	  används	  en	  webbaserad	  beräkningsapplikation	  framtagen	  av	  Elforsk.	  Genom	  
att	  anta	  rimliga	  värden	  baserad	  på	  fakta	  ur	  litteraturstudien	  –	  exempelvis	  som	  att	  den	  
totala	  resursen	  i	  Sveriges	  vattendrag	  sträcker	  sig	  uppemot	  hela	  170	  TWh	  –	  tas	  en	  
lämplig	  ersättning	  till	  kärnkraften	  fram.	  	  

Medelvärdet	  för	  kärnkraftsproduktionen	  under	  de	  senaste	  sex	  åren	  beräknas	  till	  58,3	  
TWh.	  Två	  varianter	  –	  en	  inklusive	  och	  en	  exklusive	  solkraft	  anpassad	  för	  villa	  –	  visar	  att	  
det	  är	  möjligt	  att	  ersätta	  kärnkraftsproduktionens	  medelvärde	  med	  förnybar	  el.	  	  
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Nomenklatur	  

Benämning	   	   Tecken	  	   Enhet	  

Elproduktion	   Elprod	   (TWh)	  
Kärnkraft	   	   Kärn	   (TWh)	  
Medelvärde	   	   M	   (TWh)	  
	  

Förkortningar	  

Förkortning	  	   Klartext	   	   	   	   	  

BWR	   	   Boiling	  water	  reactor	  /	  kokvattenreaktor	  
KTH	   	   Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  
OKG	   	   Oskarshamnsverkets	  Kraftgrupp	  
PWR	   	   Pressurized-‐water	  reactor	  /	  tryckvattenreaktor	  
Sol	  Park	  	   	   Solcellspark	  på	  1	  MW.	  
Sol	  Villa	  	   	   Mindre	  solcellsanläggning	  för	  hemmabruk	  på	  5	  kW.	  
Styrmedel	   	  Ekonomiska	  styrmedel	  i	  form	  av	  skatter,	  avgifter	  och	  

elcertifikat.	  
Vattenkraft	  5	  	   Småskalig	  vattenkraft	  på	  5	  MW.	  
Vattenkraft	  90	  	   Storskalig	  vattenkraft	  på	  90	  MW.	  
Vind	  Hav	  600	  	   Havsbaserad	  vindkraftspark	  på	  100	  x	  6	  MW.	  
Vind	  Land	  150	   Landbaserad	  vindkraftspark	  på	  50	  x	  3	  MW.	  
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1 Introduktion	  

Kärnkraften	  står	  idag	  för	  en	  stor	  del	  av	  Sveriges	  eltillförsel,	  men	  flera	  av	  kärnkraftens	  
reaktorer	  har	  i	  dagsläget	  redan	  uppnått	  den	  beräknade	  livslängden.	  Den	  ersättning	  som	  
skall	  undersökas	  är	  förnyelsebara	  alternativ.	  Inledningsvis	  studeras	  kärnkraften.	  

1.1 Existerande	  kärnkraftverk	  i	  Sverige	  

Kärnkraften	  i	  Sverige	  består	  i	  dagsläget	  utav	  tre	  aktiva	  kärnkraftverk	  –	  Forsmark,	  
Ringhals	  samt	  OKG	  i	  Oskarshamn	  –	  med	  en	  total	  summa	  på	  tio	  stycken	  reaktorer.	  
Tillsammans	  svarar	  de	  för	  drygt	  hälften	  av	  Sveriges	  elbehov.	  (EON,	  2012)	  I	  Figur	  1	  syns	  
hur	  verken	  är	  utspridda	  i	  landets	  mellersta	  och	  södra	  delar.	  Av	  trion	  är	  det	  Forsmark	  
som	  geografiskt	  sett	  är	  längst	  norrut	  i	  Uppland,	  medan	  Oskarshamn	  och	  Ringhals	  ligger	  
på	  ungefär	  samma	  sydliga	  breddgrad	  i	  höjd	  med	  Ölands	  norra	  udde.	  De	  två	  förstnämnda	  
finns	  på	  östkusten	  medan	  Ringhals	  återfinns	  på	  västkusten.	   

	  
Figur	  1.	  Aktiva	  kärnkraftverk	  i	  Sverige.	  (EON,	  2012)	  

Dessa	  tre	  ägs	  gemensamt	  utav	  E.ON,	  Vattenfall	  och	  Fortum,	  men	  förutom	  frågor	  rörande	  
exempelvis	  säkerhetsrutiner,	  så	  existerar	  i	  dagsläget	  ingen	  gemensam	  styrning	  av	  själva	  
produktionen.	  Denna	  samägarmodell	  upptogs	  till	  följd	  av	  avvecklingen	  av	  ett	  fjärde	  
tidigare	  existerande	  kärnkraftverk	  i	  Barsebäck.	  Anledningen	  bakom	  nedläggning	  år	  
2005	  var	  ett	  tidigare	  avvecklingsbeslut	  plus	  starka	  påtryckningar	  från	  grannlandet	  
Danmark.	  (EON,	  2012)	  	  

Av	  Sveriges	  tre	  kärnkraftverk	  är	  Forsmark	  det	  yngsta.	  Dess	  rektorer	  togs	  i	  drift	  under	  
80-‐talet;	  Forsmark	  1	  år	  1980,	  Forsmark	  2	  år	  1981	  samt	  Forsmark	  3	  år	  1985.	  (Vattenfall,	  
2015a)	  OKG	  i	  Oskarshamn	  har	  –	  precis	  som	  Forsmark	  –	  tre	  stycken	  kokvattenreaktorer.	  
Dessa	  togs	  i	  drift	  1972,	  1974	  och	  1985.	  (OKG,	  2015)	  	  

Flest	  reaktorer	  har	  Ringhals	  med	  totalt	  fyra	  stycken.	  De	  är	  numrerade	  från	  ett	  till	  fyra	  
och	  respektive	  togs	  i	  drift	  1976,	  1975,	  1981	  samt	  1983.	  Tillskillnad	  från	  Forsmarks	  eller	  
Oskarshamns	  tre	  rektorer	  –	  som	  alla	  är	  kokvattenreaktorer	  –	  så	  är	  endast	  Ringhals	  
första	  reaktor	  av	  typen	  kokvatten,	  medan	  de	  resterande	  tre	  istället	  är	  
tryckvattenreaktorer.	  (Vattenfall,	  2015b)	  För	  att	  göra	  detta	  mer	  överskådligt	  har	  
reaktor-‐informationen	  sammanställts	  i	  Tabell	  1.	   	  
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När	  kärnkraftverken	  byggdes	  antogs	  den	  planerade	  livslängden	  vara	  runt	  40	  år.	  
Översikten	  i	  Tabell	  1	  visar	  att	  flera	  av	  reaktorerna	  –	  OKG	  1,	  OKG	  2	  samt	  Ringhals	  2	  –	  
redan	  uppnått	  den	  beräknade	  livslängden.	  Kraftbolagen	  strävar	  i	  dagsläget	  mot	  att	  
förlänga	  livslängden	  med	  20	  år,	  vilket	  skulle	  innebära	  att	  kraftverken	  totalt	  kan	  hållas	  i	  
drift	  cirka	  60	  år.	  (Elfsing,	  2014)	  	  
	  

Tabell	   1.	   Sammanställning	   av	   de	   olika	   kraftverken,	   antalet	   reaktorer,	   vilket	   årtal	   de	   togs	   i	   drift,	  
beräknad	  livslängd	  samt	  vilken	  typ	  av	  reaktor	  det	  är.	  (Vattenfall,	  2015a;	  OKG,	  2015;	  Vattenfall,	  2015b)	  

	   Forsmark	   Ringhals	   OKG	  (Oskarshamn)	  

	   1	   2	   3	   1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	  

Togs	  i	  drift1)	   1980	   1982	   1985	   1976	   1975	   1981	   1983	   1972	   1974	   1985	  

Livslängd2)	   2020	   2022	   2025	   2016	   2015	   2021	   2023	   2012	   2014	   2025	  

Vattenreaktor3)	   kok	   kok	   kok	   kok	   tryck	   tryck	   tryck	   kok	   kok	   kok	  
	  

1	  Årtal	  då	  respektive	  reaktor	  togs	  i	  drift.	  (Vattenfall,	  2015a;	  OKG,	  2015;	  Vattenfall,	  2015b)	  

2	  Årtal	  när	  reaktorn	  uppnått	  sin	  teoretiska	  livslängd	  på	  40	  år.	  

3	  Vilken	  typ	  av	  vattenreaktor	  kärnkraftverken	  består	  av.	  (Vattenfall,	  2015a;	  OKG,	  2015;	  Vattenfall,	  2015b)	  
	  

I	  Tabell	  1	  syns	  att	  majoriteten	  av	  Sveriges	  reaktorer	  –	  sju	  av	  tio	  –	  är	  av	  typen	  
kokvattenreaktorer.	  Principen	  bakom	  en	  kokvattenreaktor	  (även	  kallad	  BWR,	  boiling	  
water	  reactor)	  och	  en	  tryckvattenreaktor	  (PWR,	  pressurized-‐water	  reactor)	  är	  
densamma;	  kärnklyvning	  medför	  att	  vatten	  upphettas	  till	  ånga.	  	  

Systemet	  för	  en	  tryckvattenreaktor	  har	  ett	  övergripande	  likt	  förlopp	  som	  
kokvattenreaktorn.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  att	  tryckvattenreaktorn	  har	  två	  kretsar;	  en	  
primärkrets	  och	  en	  sekundärkrets.	  (Strålsäkerhetsmyndigheten,	  2013a)	  	  

Figur	  2	  och	  Figur	  3	  visar	  hur	  dessa	  två	  reaktorer	  i	  teorin	  fungerar	  samt	  ger	  en	  kort	  
beskrivning	  av	  processerna.	  (Strålsäkerhetsmyndigheten,	  2013b)	  Utifrån	  en	  snabb	  
överblick	  av	  dessa	  två	  olika	  reaktortyper	  framkommer	  att	  kylvattnet	  i	  en	  
tryckvattenreaktor	  aldrig	  förångas,	  till	  skillnad	  från	  i	  en	  kokvattenreaktor.	  
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Figur	  2.	  Principen	  hos	  en	  kokvattenreaktor.	  1)	  Värme	  utvecklas	  till	  följd	  av	  klyvning	  av	  uranbränslet.	  
2)	  Vattnet	  kokar	  och	  omvandlas	  till	  vattenånga.	  3)	  Ångan	  driver	  en	  turbin.	  4)	  Turbinens	  axel	  är	  

kopplad	  till	  en	  generator	  som	  därav	  alstrar	  elenergi.	  5)	  Havsvatten	  används	  för	  att	  kyla	  
vattenångan	  i	  kondensatorn,	  vilken	  därmed	  återgår	  till	  flytande	  form.	  6)	  En	  pump	  pumpar	  tillbaka	  

vattnet	  till	  reaktortanken	  för	  att	  återigen	  kyla	  härden.	  

	  
Figur	  3.	  Principen	  hos	  en	  tryckvattenreaktor.	  1)	  Värme	  utvecklas	  till	  följd	  av	  klyvning	  av	  

uranbränslet.	  2)	  Trots	  temperaturer	  runt	  cirka	  300°C	  förhindrar	  tryckhållaren	  att	  vattnet	  börjar	  
koka.	  3)	  Det	  heta	  vattnet	  i	  primärkretsen	  får	  vattnet	  i	  sekundärkretsen	  att	  börja	  koka	  i	  

ånggeneratorn.	  4)	  Ånga	  bildas	  i	  sekundärkretsen,	  vilken	  driver	  en	  turbin.	  5)	  Turbinens	  axel	  är	  
ihopkopplad	  med	  generatorn	  vilken	  alstrar	  elenergi.	  6)	  Havsvatten	  kondenserar	  ångan	  till	  flytande	  
form	  och	  en	  pump	  för	  vattnet	  tillbaka	  till	  ånggeneratorn.	  7)	  Vattnet	  i	  primärkretsen	  pumpas	  även	  

det	  tillbaka,	  fast	  självfallet	  till	  reaktortanken	  för	  att	  kyla	  härden.	  
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Som	  nämnt	  inledningsvis	  kommer	  cirka	  hälften	  av	  Sveriges	  elförsörjning	  från	  
kärnkraften.	  Under	  2013	  levererades	  63,6	  TWh	  från	  de	  tio	  reaktorerna.	  Under	  de	  
senaste	  åren	  är	  den	  lägsta	  levererade	  mängden	  50,0	  TWh	  vilket	  inträffade	  år	  2009,	  
medan	  det	  år	  2004	  var	  uppe	  i	  hela	  70,3	  TWh.	  (Alavyoon,	  2014)	  Det	  går	  att	  utläsa	  när	  
den	  totala	  elproduktionen	  varit	  högre	  än	  elanvändningen	  i	  Sverige,	  dvs.	  under	  sex	  av	  de	  
tio	  senaste	  åren.	  Enbart	  2006,	  2007,	  2009	  och	  2010	  översteg	  elanvändningen	  den	  totala	  
elproduktionen,	  se	  Tabell	  2.	  
Tabell	  2.	  Elproduktionen	  i	  Sverige	  under	  de	  senaste	  tio	  åren	  i	  TWh.	  (Elfsing,	  2014)	  

	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Elprod.	  
Kärnkraft1)	   70,3	   67,6	   65,0	   64,3	   61,3	   50,0	   55,6	   58,0	   61,4	   63,6	  

Elprod.	  i	  
Sverige2)	   148,9	   154,5	   139,4	   144,9	   143,8	   133,0	   144,8	   146,8	   162,6	   149,5	  

Elanv.	  i	  
Sverige3)	   146,8	   147,1	   145,4	   146,2	   141,8	   137,7	   146,9	   139,5	   143,0	   139,5	  

	  

1	  Total	  elproduktion	  kärnkraftverk	  netto	  exklusive	  Barsebäck.	  TWh.	  (Elfsing,	  2014)	  	  

2	  Total	  elproduktion	  i	  Sverige	  netto.	  TWh.	  (Elfsing,	  2014)	  	  	  
3	  Total	  elanvändning	  i	  Sverige.	  TWh.	  (Elfsing,	  2014)	  	  
	  

1.2 Förnybar	  elproduktion	  

”Förnybara	  energikällor	  brukar	  definieras	  som	  att	  de	  förnyar	  sig	  själva	  och	  därför	  inte	  
kommer	  att	  ta	  slut	  inom	  en	  överskådlig	  framtid.	  De	  är	  direkt	  eller	  indirekt	  drivna	  av	  solen,	  
med	  undantag	  för	  tidvattenkraft	  där	  månen	  ger	  det	  kraftigaste	  inslaget.	  Om	  de	  också	  
tillgodoser	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  kommande	  generationers	  behov	  räknas	  de	  in	  
under	  begreppet	  hållbar	  utveckling.”	  

(Fredriksson,	  2015)	  

Så	  som	  kärnkraften	  är	  uppbyggd	  i	  dagsläget	  räknas	  den	  inte	  till	  de	  förnybara	  
energikällorna.	  Även	  om	  kraften	  i	  atomerna	  är	  oändlig,	  så	  är	  ämnena	  som	  skapar	  
energin	  utav	  atomerna	  –	  exempelvis	  uran	  eller	  plutonium	  –	  fortfarande	  ändliga.	  Om	  det	  
gick	  att	  hitta	  ett	  substitut	  till	  dessa	  ämnen	  som	  finns	  i	  större	  mängd	  än	  vad	  som	  används,	  
skulle	  kärnkraften	  klassificeras	  som	  en	  förnybar	  energikälla.	  (el.se,	  2015)	  	  

Tanken	  att	  byta	  ut	  kärnkraften	  mot	  just	  förnybara	  alternativ	  pågår	  runtom	  i	  världen.	  
Exempelvis	  jobbar	  Japan	  i	  dagsläget	  med	  att	  byta	  ut	  kärnkraften	  mot	  förnyelsebara	  
alternativ	  –	  speciellt	  efter	  kärnkraftsolyckan	  i	  Fukushima	  –	  med	  fokus	  på	  solceller,	  
havsbaserad	  vindkraft	  samt	  energilagring.	  (Jacobsen,	  2015)	  

Med	  data	  från	  Svensk	  Energi	  rörande	  elproduktionen	  i	  Sverige	  (en	  tabell	  vilken	  återfinns	  
i	  Bilaga	  1)	  togs	  graferna	  i	  Figur	  4	  fram.	  Det	  går	  att	  utläsa	  en	  tydlig	  ökning	  från	  vindkraft,	  
medan	  de	  resterande	  tre	  kurvorna	  –	  trots	  upp	  och	  nedgångar	  genom	  åren	  –	  ändå	  hållit	  
sig	  på	  en	  stabil	  nivå	  kring	  ungefär	  samma	  värden.	  Störst	  av	  de	  förnyelsebara	  i	  Sverige	  är	  
vattenkraften,	  vilken	  producerar	  approximativt	  samma	  mängd	  som	  kärnkraften	  gör.	  



-‐11-‐	  
	  

	  

	  
Figur	  4.	  Fördelningen	  av	  elproduktionen	  i	  Sverige	  mellan	  2008	  till	  2013	  i	  TWh.	  Övre	  grafen	  visar	  mängderna,	  
medan	  den	  nedre	  visar	  fördelningarna	  mellan	  de	  olika	  typerna.	  Övrig	  värmekraft	  innefattar	  kraftvärme	  

industri,	  kraftvärme	  fjärrvärme,	  kondens,	  gasturbin,	  diesel	  mm.	  

1.3 Tema:	  Alternativ	  energi	  	  

I	  första	  numret	  som	  utgavs	  år	  2015	  av	  KTH&Co	  publicerades	  ett	  antal	  artiklar	  under	  
temat	  ”Alternativ	  Energi”.	  Lennart	  Söder	  –	  KTH-‐professor	  i	  elektriska	  energisystem	  –	  
menar	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  klara	  elproduktionen	  utan	  både	  kärnkraft	  och	  fossila	  
bränslen	  om	  den	  istället	  baseras	  på	  vind-‐,	  sol,	  bio-‐	  samt	  vattenkraft.	  (Ahlfort,	  2015)	  
Nästföljande	  fyra	  underrubriker	  sammanfattar	  innehållet	  i	  dessa	  fyra	  artiklar.	  	  
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1.3.1 Sveriges	  väg	  mot	  helt	  förnybar	  el	  

”På	  väg	  mot	  en	  elförsörjning	  baserad	  på	  enbart	  förnybar	  el	  i	  Sverige”	  är	  en	  studie	  gjord	  
av	  Lennart	  Söder	  och	  hans	  forskargrupp.	  Den	  kretsar	  kring	  hur	  sol-‐	  och	  vindkraft	  
tekniskt	  sätt	  ska	  kunna	  stå	  för	  40	  procent	  av	  elproduktionen	  i	  Sverige	  –	  motsvarande	  
cirka	  60	  TWh.	  Angående	  hög	  förbrukning	  i	  ett	  mycket	  variabelt	  system	  för	  elproduktion,	  
så	  har	  forskarna	  inte	  funnit	  några	  oöverstigliga	  hinder.	  Det	  Söder	  kommenterar	  är	  dock	  
att	  byte	  till	  enbart	  förnybar	  energi	  ”inte	  kan	  genomföras	  på	  en	  vecka”.	  (Ahlfort,	  2015)	  

1.3.2 Den	  underskattade	  solenergin	  

Lars	  Kloo	  –	  kemiprofessor	  på	  KTH	  –	  poängterar	  i	  nästa	  artikel	  hur	  solenergin	  är	  en	  av	  de	  
viktigaste	  energikällorna,	  men	  tyvärr	  också	  den	  som	  nästintill	  helt	  har	  förbisetts	  i	  
Sverige.	  Att	  Sverige	  skulle	  klassas	  som	  ett	  solfattigt	  land	  är	  enligt	  honom	  en	  ren	  myt;	  
solen	  strålar	  runt	  1000	  kilowattimmar	  per	  kvadratmeter	  och	  år.	  Som	  jämförelse	  tas	  
Spaniens	  motsvarande	  värde	  upp,	  vilket	  ligger	  på	  1500.	  Nya	  solcellstekniker	  gör	  det	  
möjligt	  att	  ta	  vara	  på	  det	  svagare	  och	  diffusare	  ljuset	  som	  upplevs	  längre	  norrut.	  Detta	  
gör	  att	  solcellerna	  kan	  ta	  upp	  ljus	  en	  längre	  tid	  på	  dygnet,	  vilket	  bidrar	  till	  möjligheterna	  
att	  satsa	  på	  storskalig	  solenergi	  i	  framtiden,	  om	  kanske	  10	  eller	  50	  år.	  (Ahlfort,	  2015)	  

I	  en	  rapport	  av	  Elforsk	  poängteras	  att	  den	  installerade	  effekten	  solel	  i	  slutet	  av	  2013	  var	  
43,1	  MW	  i	  Sverige,	  varav	  34	  MW	  av	  den	  mängden	  var	  nätanslutna.	  Själva	  produktionen	  
beräknades	  till	  cirka	  30	  GWh.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Tyskland	  som	  under	  motsvarande	  
period	  producerade	  runt	  30	  TWh	  solel.	  (Elforsk,	  2014b)	  

1.3.3 Kraft	  i	  vatten	  

En	  viktig	  fråga	  gällande	  konvertering	  till	  förnybara	  energikällor	  är	  reglerförmågan.	  Om	  
vind-‐	  och	  solkraftsproduktionen	  är	  för	  låg	  för	  att	  täcka	  hela	  landets	  elförsörjning	  krävs	  
reglering,	  vilken	  kommer	  från	  vattenkraftsdammar	  samt	  deras	  reservoarer.	  Extra	  
reglerkraft	  kommer	  även	  till	  hands	  vid	  utfasningen	  av	  kärnkraften,	  speciellt	  under	  
snabba	  produktionsändringar.	  (Ahlfort,	  2015)	  

Vattenkraften	  i	  Sverige	  ger	  möjlighet	  till	  både	  produktion	  av	  baskraft,	  men	  också	  
snabbreglering	  för	  att	  kunna	  anpassa	  produktionen	  efter	  efterfrågan.	  Genom	  
dammbyggen	  tillåts	  elproduktionen	  att	  ske	  alltefter	  säsong	  samt	  användning,	  då	  
vattenmagasin	  gör	  det	  möjligt	  att	  lagra	  energi.	  Det	  största	  vattenmagasinet	  existerande	  i	  
dagsläget	  är	  sjön	  Vänern.	  (Åhrling-‐Rundström,	  2014)	  

Vattenkraften	  motsvarar	  i	  dagsläget	  cirka	  hälften	  av	  Sveriges	  totala	  elproduktion.	  
Europa	  kan	  ses	  som	  ett	  stort	  elnät	  där	  vattenkraften	  i	  framtiden	  kan	  liknas	  vid	  ett	  
enormt	  batteri,	  genom	  sin	  förmåga	  att	  lagra	  reglerbar	  energi.	  Lagringen	  fås	  från	  vattnets	  
potentiella	  energi,	  som	  kan	  släppas	  på	  vid	  behov	  för	  att	  alstra	  ström	  via	  turbiner.	  
Ungefär	  35	  TWh	  per	  år	  –	  motsvarande	  hälften	  av	  ett	  års	  elproduktion	  från	  vattenkraften	  
–	  kan	  lagras	  i	  dammarna.	  KTH	  tillsammans	  med	  SMHI	  har	  enligt	  en	  ännu	  opublicerad	  
rapport	  fått	  fram	  att	  den	  totala	  resursen	  i	  Sveriges	  vattendrag	  sträcker	  sig	  uppemot	  hela	  
170	  TWh.	  (Ahlfort,	  2015)	  
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1.3.4 ”Vi	  ska	  bygga	  där	  det	  blåser	  bra”	  

KTH-‐forskning	  visar	  att	  utbyggnad	  av	  vindkraften	  skulle	  medföra	  bra	  möjligheter	  att	  
övergå	  till	  förnybar	  elproduktion.	  Det	  är	  möjligt	  att	  expandera	  till	  minst	  fyra	  gånger	  den	  
mängd	  vindkraft	  som	  är	  i	  drift	  i	  dagsläget.	  Forskning	  har	  nämligen	  visat	  att	  60	  TWh	  av	  
sol-‐	  och	  vindkraft	  i	  Sverige	  inte	  har	  några	  oöverstigliga	  hinder.	  Svensk	  Vindenergi	  har	  
tagit	  fram	  en	  prognos	  i	  vilken	  det	  beräknas	  produceras	  runt	  20	  TWh	  vindkraft	  fram	  till	  
år	  2020	  –	  vilket	  blir	  totalt	  4000	  anläggningar.	  Professor	  Lennart	  Söder	  menar	  att	  
vindkraften	  kan	  byggas	  ut	  ännu	  mer,	  men	  att	  skrönor	  har	  stoppat	  mycket	  av	  
utvecklingen,	  då	  förnybara	  energikällor	  länge	  klassificerats	  som	  flum.	  (Ahlfort,	  2015)	  

Jämförelsevis	  har	  Sverige	  få	  vindkraftverk	  gentemot	  Danmarks	  dryga	  5000	  –	  ett	  
grannland	  med	  en	  area	  som	  motsvarar	  Jämtland.	  Enligt	  Svensk	  Vindenergi	  kan	  
vindkraften	  leverera	  el	  cirka	  90	  procent	  av	  årets	  timmar,	  och	  dessutom	  produceras	  mest	  
vindkraft	  under	  hösten	  och	  vintern;	  de	  årstider	  när	  elen	  behövs	  allra	  mest.	  (Ahlfort,	  
2015)	  
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2 Problemformulering	  och	  Mål	  

Som	  nämndes	  tidigare	  har	  några	  av	  kärnkraftens	  reaktorer	  i	  dagsläget	  redan	  uppnått	  
den	  beräknade	  livslängden	  på	  40	  år.	  Den	  ersättning	  som	  skall	  undersökas	  är	  
förnyelsebara	  alternativ.	  Baserat	  på	  siffror	  från	  de	  senaste	  årens	  elproduktion	  i	  Sverige	  
är	  målet	  med	  denna	  rapport	  att	  besvara	  dessa	  frågeställningar:	  

1. Går	  det	  teoretiskt	  att	  byta	  ut	  hela	  Sveriges	  kärnkraft	  mot	  förnybara	  
alternativ?	  

2. Är	  det	  rimligt	  att	  scenariot	  i	  mål	  1	  förverkligas?	  
	  

Systemgränsen	  kan	  ses	  i	  Figur	  5	  och	  avgränsningarna	  är	  följande:	  

• Elmixen	  har	  begränsats	  till	  vatten-‐,	  sol-‐	  och	  vindkraft.	  För	  att	  lättare	  kunna	  
göra	  en	  jämförelse	  –	  och	  inte	  behöva	  ta	  hänsyn	  till	  exempelvis	  
bränslekostnader	  –	  utesluts	  ersättning	  med	  kraftvärme.	  Andra	  exempel	  på	  
anläggningar	  som	  utesluts	  är	  vågkraft	  och	  solkraft	  för	  industri.	  Den	  första	  pga.	  
att	  vågkraftverk	  är	  för	  dyra	  att	  producera	  samt	  underhålla.	  (Jureen,	  2015)	  
Solkraft	  för	  industri	  har	  en	  volym	  som	  i	  dagsläget	  är	  svår	  att	  approximera	  och	  
därav	  utesluts	  även	  denna.	  

• Eftersom	  målet	  blir	  att	  ersätta	  all	  kärnkraft	  i	  Sverige,	  så	  läggs	  inget	  fokus	  på	  i	  
vilken	  ordning	  de	  optimalast	  stängs	  ner.	  Istället	  tas	  möjliga	  och	  rimliga	  
utbytbara	  volymer	  fram,	  utan	  någon	  specifikation	  om	  vart	  de	  förnybara	  skall	  
inskaffas	  geografiskt	  i	  landet.	  Därför	  tas	  inte	  heller	  hänsyn	  till	  kabelförluster.	  

	  

	  
Figur	  5.	  Illustration	  av	  systemgränsen.	  Innefattar	  solparker,	  solpaneler	  för	  villa,	  vindkraft	  till	  havs	  och	  land	  
samt	  både	  småskalig	  och	  storskalig	  vattenkraft.	  Några	  exempel	  på	  anläggningar	  med	  en	  möjlig	  potential	  i	  

Sverige	  –	  men	  som	  utesluts	  ur	  detta	  arbete	  –	  är	  solkraft	  för	  industri,	  vågkraft	  samt	  kraftvärme.	  
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3 Metod	  

Metoden	  delas	  in	  i	  sex	  steg	  som	  beskrivs	  mer	  i	  detalj	  i	  underliggande	  rubriker.	  Figur	  6	  
visar	  en	  övergripande	  bild	  som	  illustrerar	  modellen	  som	  skall	  användas.	  	  
	  

	  

Figur	  6.	  Illustration	  av	  modellen.	  

3.1 Litteraturstudie	  

Genom	  litteraturstudien	  fås	  lärdom	  inom	  ämnet	  samt	  lämpliga	  fakta	  som	  ska	  underlätta	  
att	  göra	  rimliga	  approximationer	  på	  exempelvis	  antal	  verk	  som	  kan	  finnas	  i	  Sverige.	  	  

3.2 Val	  av	  verktyg	  	  

Till	  en	  början	  var	  Excel	  tänkt	  som	  det	  primära	  verktyget	  för	  att	  utföra	  beräkningar.	  Dock	  
beslutades	  i	  samband	  med	  litteraturstudien	  att	  använda	  Elforsks	  webbaserade	  
beräkningsapplikation.	  Med	  hjälp	  utav	  denna,	  vars	  funktion	  är	  ”att	  beräkna	  och	  jämföra	  
elproduktionskostnaden	  för	  nya	  och	  framtida	  elproducerande	  anläggningar”,	  skall	  ett	  
förslag	  på	  möjlig	  ersättning	  av	  kärnkraft	  tas	  fram	  (Elforsk,	  2014a).	  

Det	  som	  omnämns	  om	  beräkningsapplikationen	  –	  och	  känns	  värt	  att	  poängtera	  –	  är	  
följande:	  

”Applikationen	  har	  utvecklats	  av	  WSP	  Sverige	  på	  uppdrag	  av	  Elforsk	  och	  är	  ett	  
komplement	  till	  Elforskrapporten	  2014:40	  ”El	  från	  nya	  och	  framtida	  anläggningar	  2014”.	  
Uppdraget	  från	  Elforsk	  är	  i	  sin	  tur	  beställt	  av	  AB	  Fortum	  Värme	  samägt	  med	  Stockholm	  
stad,	  Borås	  Energi	  och	  Miljö	  AB,	  E.ON	  Sverige	  AB,	  Göteborg	  Energi	  AB,	  Jämtkraft	  AB,	  
Karlstads	  Energi	  AB,	  Mälarenergi	  AB,	  Skellefteå	  Kraft	  AB,	  Svensk	  Vindenergi	  ek.förening,	  
Tekniska	  verken	  i	  Linköping	  AB,	  Umeå	  Energi	  AB,	  Vattenfall	  AB	  samt	  Öresundskraft	  Kraft	  
och	  Värme	  AB	  .	  Energimyndigheten	  har	  varit	  stödgivare	  i	  projektet.”	  

(Elforsk,	  2014a)	  

Litteraturstudie	  

Val	  av	  verktyg	  

Indata	  

Beräkningsapplikation	  

Utdata	  

Analys	  

It
er
at
io
n	  
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3.3 Indata	  

Genom	  att	  jämföra	  med	  existerande	  mängder	  verk	  samt	  andra	  värden,	  antas	  hur	  många	  
verk	  som	  kan	  ersätta	  kärnkraften.	  Enbart	  antalet	  verk	  varieras	  till	  en	  början	  i	  
applikationen,	  medan	  övriga	  parametrar	  förblir	  de	  ursprungliga	  (applikationens	  
originalvärden	  ses	  i	  Bilaga	  4).	  Efterföljande	  iterationer	  tillåter	  dock	  att	  andra	  värden	  i	  
applikationen	  varieras.	  	  

3.3.1 Mängd	  kärnkraft	  som	  skall	  ersättas	  

Ett	  medelvärde	  av	  kärnkraftsproduktionen	  under	  de	  senaste	  sex	  åren	  beräknas.	  Det	  
erhållna	  värdet	  används	  som	  jämförelsevärde	  för	  ersättningen	  av	  kärnkraften.	  

Ur	  Bilaga	  1	  fås	  kärnkraftens	  värden	  från	  elbalansen	  under	  de	  senaste	  sex	  åren,	  vilken	  
presenteras	  i	  Tabell	  3.	  Med	  ekvation	  (1)	  tas	  ett	  medelvärde	  för	  de	  senaste	  6	  årens	  
kärnkraftsproduktion	  fram.	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  MKärn =
ElprodKärn∑
6

	   	  	  	  	  	  	  (1)	  

	  

Antagningsvis	  kommer	  kärnkraften	  fortsättningsvis	  hålla	  sig	  kring	  det	  framtagna	  
medelvärdet	  –	  alltså	  runt	  58,3	  TWh	  –	  under	  de	  kommande	  åren.	  	  
Tabell	  3.	  Elproduktion	  från	  kärnkraft	  i	  Sverige	  under	  de	  senaste	  sex	  åren	  i	  TWh.	  (Svensk	  Energi,	  
2014)	  

	  
2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   Summa	   Medelvärde	  

Kärnkraft1)	   61,3	   50,0	   55,6	   58,0	   61,4	   63,6	   349,9	   58,3	  
	  

1	  Total	  nettoelproduktion	  kärnkraftverk	  i	  TWh.	  (Svensk	  Energi,	  2014)	  
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3.4 Beräkningsapplikation	  

I	  Figur	  7	  visas	  alla	  anläggningstyper	  som	  applikationen	  kan	  hantera	  samt	  de	  sex	  som	  
kommer	  användas	  är	  markerade,	  enligt	  systemgränsen.	  En	  kort	  beskrivning	  av	  dessa	  sex	  
är:	  

• Vattenkraft	  5	  –	  Småskalig	  vattenkraft	  på	  5	  MW.	  
• Vattenkraft	  90	  –	  Storskalig	  vattenkraft	  på	  90	  MW.	  
• Vind	  Land	  150	  –	  Landbaserad	  vindkraftspark	  på	  50	  x	  3	  MW.	  
• Vind	  Hav	  600	  –	  Havsbaserad	  vindkraftspark	  på	  100	  x	  6	  MW.	  
• Sol	  Villa	  –	  Mindre	  solcellsanläggning	  för	  hemmabruk	  på	  5	  kW.	  
• Sol	  Park	  –	  Solcellspark	  på	  1	  MW.	  

	  

	  

Figur	  7.	  Skärmdump	  av	  de	  olika	  anläggningstyperna	  som	  applikationen	  hanterar.	  De	  valda	  alternativen	  
kommer	  användas.	  Både	  Vind	  Land	  10	  samt	  Vind	  hav	  144	  utesluts,	  för	  att	  hålla	  ner	  antalet	  anläggningstyper.	  

3.5 Utdata	  

Efter	  att	  beräkningsapplikationen	  körts	  med	  specificerade	  indata	  erhålls	  värden	  och	  
grafer.	  De	  värden	  som	  är	  av	  störst	  intresse	  i	  detta	  arbete	  är	  nettoelproduktionen	  samt	  
elproduktionskostnaden.	  

3.6 Analys	  

Erhållna	  utdata	  analyseras	  och	  jämförelse	  görs	  kontra	  kärnkraftsproduktionens	  
medelvärde.	  	  

3.6.1 Känslighetsanalys	  

Beräkningsapplikationen	  förser	  automatiskt	  användaren	  med	  tre	  känslighetsanalyser	  
presenterade	  grafiskt.	  Genom	  att	  variera	  värden	  i	  beräkningsapplikationen	  kan	  
ytterligare	  analys	  av	  känsligheten	  tas	  fram	  genom	  att	  variera	  värden	  som	  kalkylränta	  
och	  avskrivningstid.	  	  
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4 Resultat	  och	  Diskussion	  

Litteraturstudien	  har	  givit	  ungefärliga	  avgränsningar,	  vilka	  används	  för	  att	  anta	  rimliga	  
mängder	  av	  sol-‐,	  vind-‐	  samt	  vattenkraft	  att	  använda	  i	  beräkningsapplikationen.	  Till	  en	  
början	  varierades	  antalet	  verk,	  tills	  dess	  att	  den	  totala	  nettoproduktionen	  given	  i	  
applikationen	  översteg	  kärnkraftens	  medelvärde	  för	  de	  senaste	  åren,	  dvs.	  58,3	  TWh	  
enligt	  ekvation	  (1).	  	  	  

4.1 Effektivisera	  och	  bygg	  ut	  vattenkraften	  

Vattenfall	  talar	  i	  dagsläget	  om	  effektiviseringsmöjligheter	  på	  2-‐3%	  för	  vattenkraften	  
(Vattenfall,	  2015c).	  Baserat	  på	  det	  maximala	  producerade	  värdet	  under	  de	  senaste	  sex	  
åren	  –	  vilket	  var	  78,4	  TWh,	  inträffade	  år	  2012	  och	  kan	  ses	  i	  Bilaga	  1	  –	  innebär	  detta	  att	  
en	  effektivisering	  på	  det	  senare	  nämnda	  procenttalet	  skulle	  ge	  ytterligare	  cirka	  2,4	  TWh	  
från	  vattenkraften.	  	  

Som	  nämnt	  tidigare	  har	  ännu	  opublicerade	  rapporter	  angett	  en	  total	  teoretisk	  resurs	  på	  
170	  TWh	  i	  Sveriges	  vattendrag,	  vilket	  innebär	  att	  en	  ökad	  produktion	  från	  vattenkraften	  
är	  möjlig.	  Därav	  har	  ett	  tak	  erhållits	  för	  maximal	  vattenkraftsproduktion,	  även	  om	  det	  är	  
föga	  troligt	  att	  mängderna	  någonsin	  skulle	  bli	  så	  höga,	  exempelvis	  av	  miljöskäl.	  

För	  att	  ersätta	  58,3	  TWh	  kärnkraftsproduktion	  insätts	  en	  total	  nettoelproduktion	  från	  
vattenkraft	  på	  7,4	  TWh	  i	  beräkningsapplikationen,	  se	  Figur	  8.	  Det	  gavs	  av	  100	  verk	  på	  5	  
MW	  samt	  15	  verk	  på	  90	  MW.	  	  

4.2 Införskaffa	  mer	  vindkraft	  

I	  grannlandet	  Danmark	  –	  som	  areamässigt	  liknar	  Jämtland	  –	  finns	  i	  dagsläget	  runt	  5000	  
vindkraftverk	  (Vindkraftsbranschen,	  2015).	  Det	  är	  därför	  rimligt	  att	  anta	  att	  Sverige	  
åtminstone	  kan	  införskaffa	  så	  det	  finns	  tillgängligt	  minst	  lika	  många	  vindkraftverk.	  Som	  
nämnt	  i	  litteraturstudien	  tog	  Svensk	  Vindenergi	  fram	  en	  prognos	  i	  vilken	  det	  beräknas	  
produceras	  runt	  20	  TWh	  vindkraft	  fram	  till	  år	  2020	  –	  vilket	  blir	  totalt	  4000	  
anläggningar.	  

För	  att	  ersätta	  58,3	  TWh	  kärnkraftsproduktion	  insätts	  total	  4000	  verk	  i	  
beräkningsapplikationen,	  varav	  3800	  på	  land	  och	  200	  till	  havs.	  Standardvärdena	  är	  på	  3	  
MW	  respektive	  6	  MW	  per	  verk,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  total	  nettoelproduktion	  på	  37,5	  
TWh,	  se	  Figur	  8.	  

4.3 Solcellsparker	  och	  -‐anläggningar	  för	  hus	  

Antal	  fritidshus	  och	  villor	  i	  Sverige	  ligger	  på	  cirka	  2,2	  miljoner	  (Hittafastigheter.se,	  
2015).	  Skulle	  hälften	  av	  dessa	  hushåll	  skaffa	  solceller	  –	  dvs.	  runt	  1,1	  miljoner	  stycken	  
där	  varje	  är	  på	  5	  kW	  (beräkningsapplikationens	  standardvärde)	  –	  skulle	  det	  sammanlagt	  
ge	  5,2	  TWh	  i	  nettoelproduktion,	  se	  Figur	  8.	  Ny	  teknik	  nämner	  att	  ”Intresset	  för	  egen	  
solcellskraft	  ökar	  dramatiskt.	  (...).	  Och	  den	  nya	  skatterabatten	  från	  årsskiftet	  kan	  elda	  på	  
utvecklingen.”	  (Karlberg,	  2015).	  Detta	  ökande	  intresse	  skulle	  kunna	  göra	  det	  möjligt	  att	  
placera	  ut	  solkraftverk	  på	  bostäder	  runtom	  i	  hela	  Sverige.	  	  



-‐19-‐	  
	  

En	  solcellspark	  med	  8000	  solpaneler	  planerades	  i	  Varberg.	  Dock	  inkom	  protester	  från	  
grannarna,	  då	  den	  planerade	  byggytan	  användes	  som	  bland	  annat	  lekytor,	  och	  det	  som	  
skulle	  blivit	  Sveriges	  största	  solcellspark	  slopades	  (Schultz,	  2015b).	  En	  ny	  park	  kan	  
alltså	  i	  Sverige	  bestå	  utav	  8000	  solpaneler.	  För	  att	  ersätta	  58,3	  TWh	  
kärnkraftsproduktion	  insätts	  en	  total	  av	  10000	  verk	  där	  varje	  ligger	  på	  1	  MW,	  vilket	  
resulterar	  i	  9,7	  TWh	  i	  nettoelproduktion,	  se	  Figur	  8.	  

Med	  nyare	  solcellstekniker	  –	  så	  kallad	  tredje	  generationens	  solceller	  –	  som	  har	  
möjligheten	  att	  använda	  mer	  diffust	  ljus	  till	  elproduktionen,	  blir	  det	  möjligt	  att	  
producera	  el	  längre	  tid	  under	  dagen	  samtidigt	  som	  den	  tillverkas	  av	  billigare	  material.	  
Det	  är	  därav	  möjligt	  att	  satsa	  på	  storskalig	  produktion	  inom	  en	  snar	  framtid,	  då	  denna	  
teknik	  beräknas	  slå	  igenom	  i	  stor	  skala	  om	  ungefär	  5-‐10	  år.	  (Ahlfort,	  2015)	  

En	  annan	  teknik	  som	  är	  i	  antågande	  är	  flytande	  solceller.	  Tester	  sker	  nu	  i	  en	  hemlig	  sjö	  i	  
Värmland,	  och	  solcellerna	  har	  visat	  sig	  klarat	  av	  -‐20°C	  samt	  34	  cm	  tjock	  is.	  (Schultz,	  
2015a).	  Går	  utvecklingen	  av	  denna	  teknik	  framåt	  kan	  den	  visa	  sig	  passa	  väldigt	  bra	  till	  
Sveriges	  klimat.	  	  

Baserat	  på	  detta	  borde	  införskaffandet	  av	  solceller	  inte	  påskyndas	  utan	  istället	  dras	  
igång	  om	  cirka	  ett	  decennium	  eller	  liknande,	  för	  att	  invänta	  möjliga	  teknikutvecklingar	  
som	  är	  aktuella.	  

4.4 Genomförande	  	  

Som	  poängterades	  i	  litteraturstudien	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  ersätta	  kärnkraften	  på	  en	  
vecka.	  Målet	  blir	  istället	  att	  till	  2030	  ha	  fasat	  ur	  kärnkraften	  helt	  och	  övergångsvis	  ersatt	  
den	  med	  de	  förnybara	  alternativen	  bestående	  av	  sol-‐,	  vind-‐	  och	  vattenkraft.	  I	  Figur	  8	  
sammanfattas	  de	  ovan	  diskuterade	  värdena	  som	  infördes	  i	  beräkningsapplikationen	  
samt	  de	  av	  applikationen	  erhållna	  resultaten	  för	  nettoelproduktionen.	  Endast	  antalet	  
verk	  ändrades	  i	  detta	  fall,	  medan	  alla	  andra	  siffror	  förblev	  applikationens	  
standardvärden,	  som	  kan	  beskådas	  i	  Bilaga	  4.	  
	  

	  

	  
Figur	  8.	  Urklipp	  av	  införda	  antal	  verk	  samt	  de	  erhållna	  nettoelproduktionsvärdena.	  

Fokus	  bör	  ligga	  på	  att	  först	  prioritera	  införskaffandet	  av	  vindkraft,	  då	  det	  genom	  
litteraturstudien	  inte	  framkommit	  vara	  några	  nya	  större	  teknikutvecklingar	  inom	  det	  
området	  inom	  en	  nära	  framtid.	  Jobbet	  med	  att	  effektivisera	  och	  bygga	  ut	  vattenkraften	  
görs	  allteftersom	  kärnkraften	  fasas	  ut.	  Solcellerna	  rekommenderas	  däremot	  vara	  det	  
som	  byggs	  sist,	  då	  det	  händer	  mycket	  inom	  det	  området	  för	  närvarande,	  och	  ett	  
avvaktande	  kan	  troligtvis	  visa	  sig	  lönsamt.	  
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Summeras	  nettoelproduktionerna	  för	  vattenkraften,	  vindkraften	  samt	  solkraften	  ur	  
Figur	  8,	  så	  kommer	  förslaget	  ge	  en	  total	  nettoelproduktion	  på	  59,7	  TWh.	  Då	  medelvärdet	  
av	  kärnkraften	  i	  Tabell	  3	  ligger	  på	  58,3	  TWh	  innebär	  det	  att	  kombinationen	  av	  sol-‐,	  vind-‐	  
och	  vattenkraft	  presenterad	  i	  Figur	  9	  klarar	  av	  att	  ersätta	  behoven.	  	  

I	  litteraturstudien	  nämndes	  att	  sol-‐	  och	  vindkraft	  tekniskt	  sätt	  ska	  kunna	  stå	  för	  40	  
procent	  av	  elproduktionen	  i	  Sverige	  –	  motsvarande	  cirka	  60	  TWh	  (Ahlfort,	  2015).	  
Totalen	  av	  solkraften	  och	  vindkraften	  presenterade	  i	  Figur	  9	  blir	  52,4	  TWh.	  De	  redan	  
installerade	  och	  existerande	  mängderna	  som	  användes	  år	  2013	  var	  30	  GWh	  för	  solen	  
(nämns	  i	  avsnitt	  1.3.2)	  samt	  9,9	  TWh	  för	  vindkraften	  (finnes	  i	  Bilaga	  1).	  Detta	  ger	  att	  sol-‐	  
och	  vindkraften	  totalt	  blir	  62,3	  TWh,	  vilket	  håller	  sig	  kring	  det	  ungefärliga	  värdet	  givet	  i	  
litteraturstudien.	  
	  

	  
Figur	  9.	  Hur	  fördelningen	  skulle	  kunna	  se	  ut	  för	  ersättningen	  av	  58,3	  TWh	  kärnkraft.	  
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4.5 Ekonomi	  

Medföljande	  beräkningsapplikationen	  finns	  en	  200-‐sidig	  rapport	  som	  i	  större	  
utsträckning	  beskriver	  funktionerna	  med	  applikationen	  samt	  begränsningar	  och	  dylikt	  
för	  hur	  den	  är	  konstruerad.	  Däri	  nämns	  bland	  annat	  att	  de	  ekonomiska	  delarna	  tagits	  
fram	  med	  annuitetsmetoden.	  (Elforsk,	  2014b)	  	  
	  

	  

	  
Figur	  10.	  Två	  diagram	  som	  visar	  elproduktionskostnad	  exklusive	  styrmedel.	  Den	  övre	  är	  med	  

beräkningsapplikationens	  standardvärden	  och	  den	  undre	  tillhör	  förslaget	  som	  kan	  ersätta	  58,3	  TWh	  kärnkraft.	  

I	  Bilaga	  2	  finns	  alla	  sex	  diagram	  tillhörande	  förslaget	  för	  ersättandet	  av	  kärnkraften	  som	  
erhölls	  från	  beräkningsapplikationen.	  I	  Figur	  10	  kan	  beskådas	  att	  det	  enda	  som	  skiljer	  
sig	  åt	  mellan	  de	  båda	  graferna	  är	  solkraften,	  vars	  standardvärden	  är	  dyrare	  än	  de	  
framtagna	  värdena;	  speciellt	  Sol	  Villa.	  	  

4.6 Utesluter	  solkraft	  villa	  

Då	  det	  framkom	  hur	  mycket	  dyrare	  solkraften	  till	  villa	  blir	  –	  kontra	  övriga	  
anläggningsalternativ	  –	  görs	  en	  ny	  variant	  där	  denna	  utesluts	  helt.	  Istället	  balanseras	  
dess	  mängd	  nettoelproduktion	  ut	  på	  de	  två	  billigaste;	  Vattenkraft	  90	  och	  Vind	  Land	  150	  
enligt	  Figur	  10.	  En	  kombination	  som	  då	  klarar	  av	  att	  ersätta	  58,3	  TWh	  kärnkraft	  utan	  Sol	  
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Villa	  kan	  beskådas	  i	  Figur	  11	  och	  de	  av	  beräkningsapplikationen	  erhållna	  graferna	  finns	  i	  
Bilaga	  3.	  Även	  här	  användes	  standardvärdena	  –	  som	  finns	  i	  Bilaga	  4	  –	  i	  alla	  fält	  förutom	  
antalet	  verk	  som	  varierades.	  

	  
Figur	  11.	  Urklipp	  av	  införda	  värden	  samt	  de	  erhållna	  resultaten	  när	  Sol	  Villa	  utesluts.	  

I	  Figur	  12	  illustreras	  fördelningen	  hur	  ersättningen	  av	  kärnkraft	  ser	  ut	  om	  Sol	  Villa	  
utesluts.	  Som	  nämnt	  tidigare	  ska	  sol-‐	  och	  vindkraft	  tekniskt	  sätt	  kunna	  stå	  för	  40	  
procent	  av	  elproduktionen	  i	  Sverige	  –	  motsvarande	  cirka	  60	  TWh	  (Ahlfort,	  2015).	  
Totalen	  av	  solkraften	  och	  vindkraften	  i	  förslaget	  exklusive	  Sol	  Villa	  blir	  49,8	  TWh.	  De	  
redan	  installerade	  och	  existerande	  mängderna	  som	  användes	  år	  2013	  var	  som	  sagt	  30	  
GWh	  för	  solen	  (nämns	  i	  avsnitt	  1.3.2)	  samt	  9,9	  TWh	  för	  vindkraften	  (finnes	  i	  Bilaga	  1).	  
Detta	  ger	  att	  sol-‐	  och	  vindkraften	  totalt	  blir	  59,7	  TWh,	  vilket	  håller	  sig	  under	  det	  givna	  
ungefärliga	  värdet.	  
	  

	  
Figur	  12.	  Hur	  fördelningen	  skulle	  kunna	  se	  ut	  för	  ersättningen	  av	  58,3	  TWh	  kärnkraft,	  exklusive	  solkraft	  för	  

villa.	  

Under	  rådande	  omständigheter	  är	  det	  troligtvis	  både	  enklare	  och	  billigare	  att	  införskaffa	  
1,8	  TWh	  extra	  vattenkraft	  samt	  2,6	  TWh	  extra	  vindkraft	  –	  istället	  för	  1,1	  miljoner	  
solceller	  till	  villor.	  Det	  sistnämnda	  har	  troligtvis	  en	  tyngre	  startsträcka,	  men	  tas	  en	  väl	  
fungerande	  solkraftspolitik	  fram	  som	  resulterar	  i	  en	  större	  stöttning	  för	  solel,	  skulle	  det	  
vara	  fullt	  rimligt	  att	  införskaffa	  så	  stora	  mängder	  till	  villor.	  	  	  
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4.7 Känslighetsanalys	  

Beräkningsapplikationen	  tar	  automatiskt	  fram	  en	  känslighetsanalys	  angående	  
varierande	  investeringskostnad,	  kalkylränta	  samt	  avskrivningstid.	  Dessa	  finns	  att	  
beskåda	  i	  Bilaga	  2	  (för	  förslaget	  inklusive	  Sol	  Villa)	  och	  Bilaga	  3	  (exklusive	  Sol	  Villa).	  Det	  
som	  går	  att	  utläsa	  ur	  graferna	  i	  bilagorna	  är	  bland	  annat	  att	  vissa	  av	  anläggningstyperna	  
påverkas	  väldigt	  mycket	  av	  styrmedlen.	  Då	  ekonomiska	  styrmedel	  i	  form	  av	  skatter,	  
avgifter	  och	  elcertifikat	  är	  väldigt	  osäkra	  faktorer	  som	  varierar	  mycket	  med	  tiden,	  lades	  
fokus	  i	  detta	  projekt	  istället	  på	  värden	  exklusive	  styrmedel,	  eftersom	  utfasningen	  av	  
kärnkraften	  är	  ett	  långsiktigt	  arbete.	  Graferna	  i	  nämnda	  bilagor	  ger	  ändå	  en	  överblick	  
över	  hur	  stora	  skillnader	  styrmedlen	  kan	  medföra,	  så	  de	  bifogas	  arbetet	  för	  läsare	  som	  
önskar	  se	  hur	  styrmedlen	  kan	  påverka	  de	  två	  tidigare	  diskuterade	  fallen.	  	  

Utöver	  detta	  görs	  även	  två	  manuella	  känslighetsanalyser	  för	  kalkylräntan	  och	  
avskrivningstiden.	  Värdena	  som	  varieras	  kommer	  från	  det	  tidigare	  framtagna	  fallet	  
inklusive	  sol	  för	  villa,	  för	  att	  kunna	  jämföra	  påverkan	  på	  alla	  sex	  anläggningstyperna.	  	  

Standardvärdet	  för	  kalkylräntan	  i	  beräkningsapplikationen	  låg	  på	  6%.	  För	  att	  se	  hur	  
mycket	  kalkylräntan	  påverkades,	  testades	  hur	  mycket	  elproduktionskostnaden	  
(exklusive	  styrmedel)	  ändrades	  för	  en	  ökning	  kontra	  minskning	  av	  kalkylräntan	  med	  3	  
procentenheter,	  se	  Figur	  13.	  Det	  går	  där	  att	  se	  hur	  ändring	  av	  kalkylräntan	  slår	  hårdast	  
mot	  elproduktionskostnaden	  för	  solkraften;	  speciellt	  Sol	  Villa	  som	  vid	  kalkylränta	  3%	  
ligger	  på	  120	  öre/kWh,	  6%	  motsvarar	  163	  öre/kWh	  samtidigt	  som	  9%	  ger	  hela	  212	  
öre/kWh.	  	  	  
	  

	  
Figur	  13.	  Tre	  olika	  kalkylräntor	  för	  de	  sex	  olika	  anläggningstyperna.	  
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Standardvärdena	  på	  avskrivningstiden	  var	  20	  år	  för	  vindkraft,	  25	  år	  för	  solkraft	  och	  40	  
år	  för	  vattenkraft.	  I	  Figur	  14	  ses	  hur	  elproduktionskostnaden	  varierade	  för	  dessa	  tre	  
avskrivningstider	  hos	  de	  sex	  olika	  anläggningstyperna.	  Som	  till	  synes	  är	  det	  även	  här	  Sol	  
Villa	  vars	  ändring	  av	  avskrivningstid	  slår	  hårdast	  på	  elproduktionskostnaden.	  	  

	  
Figur	  14.	  De	  tre	  standardåren	  för	  avskrivningstiden,	  för	  alla	  olika	  anläggningstyper.	  

Jämförs	  de	  framtagna	  elproduktionskostnaderna	  med	  kärnkraftens	  värde	  –	  som	  enligt	  
Elforsks	  rapport	  ligger	  på	  54	  öre/kWh	  –	  innebär	  det	  att	  ett	  byte	  till	  förnybar	  el	  kommer	  
medföra	  högre	  elpriser;	  baserat	  på	  att	  endast	  två	  av	  sex	  anläggningstyper	  har	  en	  lägre	  
elproduktionskostnad	  i	  öre	  per	  kilowattimmar.	  (Elforsk,	  2014b)	  
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4.8 Framtaget	  scenario	  av	  Vindkraftbranschen	  

Då	  det	  inte	  är	  någon	  hemlighet	  att	  kärnkraften	  närmar	  sig	  slutet	  av	  sin	  livslängd,	  finns	  
det	  andra	  förslag	  på	  hur	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  ersätta	  kärnkraften.	  Ett	  alternativ	  till	  
hur	  utfasningen	  kan	  gå	  till	  har	  tagits	  fram	  av	  Vindkraftsbranschen.	  I	  en	  rapport	  
innehållande	  flertalet	  scenarion	  finns	  ett	  som	  fram	  till	  2030	  avvecklar	  all	  kärnkraft	  och	  
ersätter	  med	  förnybara	  elsystem.	  I	  Figur	  15	  finns	  ett	  urklipp	  ur	  rapporten	  som	  visar	  
övergripande	  hur	  främst	  vindkraften	  (men	  även	  kraftvärme	  och	  solel)	  skall	  utvidgas	  för	  
att	  ta	  över	  kärnkraftens	  ungefärliga	  kapacitet.	  Mängden	  kraftvärme	  som	  där	  förväntas	  
finnas	  till	  2030	  är	  totalt	  30	  TWh,	  vilket	  kan	  utläsas	  ur	  Figur	  15.	  Dock	  poängteras	  följande	  
i	  rapporten:	  

”Det	  bör	  noteras	  att	  de	  antaganden	  som	  görs	   inte	  ska	  ses	   som	  någon	  övre	  gräns	   för	  den	  
förnybara	   elen,	   den	   totala	   potentialen	   är	   i	   det	   närmaste	   obegränsad.	   Det	   är	   också	   fullt	  
möjligt	  att	  solelen	  kan	  ge	  ett	  väsentligt	  bidrag	  till	  elproduktionen	  redan	  till	  2020,	  och	  att	  
vågkraft	   kan	  komma	   in	   till	   2030,	  men	  detta	  har	   inte	   inkluderats	   i	   illustrationen.	  På	   sikt	  
kan	   de	   pågående	   klimatförändringarna	   också	   innebära	   en	   ökad	   vattenkraftproduktion,	  
vilket	  inte	  heller	  har	  inkluderats.”	  	  

(Vindkraftsbranschen,	  2013)	  

	  
Figur	  15.	  Urklipp	  på	  hur	  Vindkraftbranschens	  scenario	  för	  ersättande	  av	  kärnkraft	  fram	  till	  2030	  övergripande	  
ser	  ut.	  Den	  streckade	  linjen	  representerar	  den	  effektiviserade	  elanvändningen	  samtidigt	  som	  den	  heldragna	  

linjen	  motsvarar	  Energimyndighetens	  prognos.	  (Vindkraftsbranschen,	  2013)	  
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I	  det	  här	  arbetet	  har	  kraftvärme	  uteslutits	  helt,	  så	  därför	  gavs	  här	  i	  korthet	  ett	  alternativ	  
innehållande	  just	  den	  komponenten,	  vilket	  också	  tjänar	  till	  att	  visa	  på	  stor	  
utvecklingspotential	  inom	  det	  området	  och	  att	  det	  därför	  är	  ännu	  ett	  möjligt	  medel	  vid	  
utfasningen	  av	  kärnkraften.	  	  

4.9 Hållbarhet	  

Enligt	  KTH-‐professor	  Lennart	  Söder	  kan	  Sverige	  fungera	  på	  förnybar	  el	  inom	  enstaka	  
decennier.	  Han	  citeras	  i	  en	  artikel	  säga	  ”Allt	  går,	  om	  alla	  vill.”	  (Ahlfort,	  2015).	  	  

Rent	  tekniskt	  finns	  inga	  oöverstigliga	  hinder,	  utan	  de	  hinder	  som	  finns	  är	  rent	  sociala,	  
ekologiska	  och	  ekonomiska.	  Den	  tidigare	  nämnda	  solparken	  i	  Varberg	  är	  ett	  typexempel.	  
De	  8000	  solpaneler	  som	  planerades	  där	  hade	  varit	  ett	  stort	  steg	  i	  övergång	  till	  enbart	  
förnybar	  el.	  Dock	  prioriterades	  de	  sociala	  aspekterna,	  d.v.s.	  att	  platsen	  för	  bygget	  
användes	  som	  lekytor	  samt	  annat,	  vilket	  stoppade	  bygget.	  

Vattenkraften	  har	  möjlighet	  att	  öka	  Sveriges	  befintliga	  baskraft.	  Det	  som	  hindrar	  
ytterligare	  utbyggnad	  är	  miljö-‐	  och	  politisk	  hänsyn.	  Detsamma	  gäller	  vindkraften,	  vilken	  
har	  problemet	  att	  skrönor	  förhindrar	  både	  utveckling	  och	  utbyggnad	  inom	  området.	  
(Ahlfort,	  2015)	  

Enligt	  de	  ekonomiska	  känslighetsanalyserna	  gjorda	  i	  denna	  rapport	  verkar	  en	  övergång	  
till	  förnybar	  energi	  i	  dagsläget	  medföra	  viss	  kostnadsökning	  om	  man	  ser	  till	  
elproduktionskostnaderna	  i	  öre	  per	  kilowattimme.	  Dock	  är	  denna	  prognos	  väldigt	  
osäker	  för	  vissa	  anläggningstyper,	  exempelvis	  solkraft	  som	  det	  utvecklas	  mycket	  
tekniskt	  kring,	  vilket	  nämndes	  i	  avsnitt	  4.3.	  	  
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5 Slutsatser	  och	  framtida	  arbete	  

Målet	  med	  projektet	  var	  att	  besvara	  följande	  två	  punkter:	  

1. Går	  det	  teoretiskt	  att	  byta	  ut	  hela	  Sveriges	  kärnkraft	  mot	  förnybara	  
alternativ?	  

2. Är	  det	  rimligt	  att	  scenariot	  i	  mål	  1	  förverkligas?	  
	  

I	  det	  första	  förslaget	  som	  innefattade	  solceller	  för	  villor	  gick	  det	  att	  volymmässigt	  
ersätta	  kärnkraften,	  så	  svaret	  på	  punkt	  ett	  blir	  ja.	  Däremot	  så	  är	  det	  knappast	  rimligt	  
under	  rådande	  omständigheter	  att	  lyckats	  införskaffa	  runt	  1,1	  miljoner	  solceller	  till	  
villor	  pga.	  sociala	  och	  politiska	  skäl.	  Därav	  blir	  svaret	  på	  den	  andra	  punkten	  dessvärre	  
nej	  i	  dagsläget.	  

I	  efterföljande	  förslag	  som	  exkluderade	  Sol	  Villa,	  klarade	  det	  specificerande	  antalet	  verk	  
att	  ersätta	  kärnkraften,	  så	  första	  målet	  uppfylls.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  det	  troligtvis	  
både	  enklare	  och	  billigare	  att	  införskaffa	  1,8	  TWh	  extra	  vattenkraft	  samt	  2,6	  TWh	  extra	  
vindkraft	  istället	  för	  den	  enorma	  mängden	  solceller	  till	  villor	  som	  skulle	  krävas.	  Därav	  
känns	  detta	  förslag	  ha	  en	  rimlighet	  som	  i	  dagsläget	  går	  att	  uppfylla,	  och	  mål	  nummer	  två	  
är	  alltså	  rimligt	  att	  genomföra.	  	  

Förslaget	  från	  Vindkraftsbranschen	  visar	  även	  det	  att	  det	  teoretiskt	  går	  att	  byta	  ut	  
Sveriges	  kärnkraft.	  De	  mängder	  sol-‐,	  vind-‐	  och	  vattenkraft	  som	  föreslagits	  i	  den	  
tillhörande	  rapporten	  hade	  även	  rimliga	  antagna	  mängder,	  jämfört	  med	  de	  
begränsningar	  som	  framkom	  i	  litteraturstudien.	  Ingen	  bedömning	  kan	  dock	  göras	  om	  de	  
volymer	  kraftvärme	  som	  användes,	  mer	  än	  att	  det	  är	  ett	  fungerande	  substitut	  för	  
kärnkraften.	  Dock	  visar	  ändå	  förslaget	  att	  det	  teoretiskt	  går	  att	  byta	  ut	  kärnkraften	  mot	  
förnybara	  alternativ,	  och	  genom	  att	  ha	  tagit	  del	  av	  den	  informationen	  som	  fanns	  i	  
rapporten	  verkar	  även	  Vindkraftbranschens	  utfasningsvariant	  vara	  rimligt	  att	  
genomföra.	  	  	  

Enligt	  flera	  oberoende	  källor	  har	  det	  framkommit	  teoretiskt	  möjligt	  att	  ersätta	  
kärnkraften.	  I	  denna	  rapport	  har	  det	  visats	  möjligt	  att	  med	  endast	  vind-‐,	  vatten-‐	  och	  
solkraft	  ersätta	  mängden	  elproduktion	  som	  kärnkraften	  nuvarande	  besitter.	  	  

I	  framtida	  arbeten	  bör	  fler	  anläggningstyper	  tas	  i	  beaktande	  samt	  även	  den	  geografiska	  
aspekten	  angående	  var	  de	  olika	  verken	  ska	  införskaffas.	  	  

Inför	  att	  kärnkraftverkens	  separata	  reaktorer	  fasas	  ut	  rekommenderas	  att	  noggrannare	  
individuella	  studier	  görs.	  Detta	  för	  att	  kunna	  ta	  hänsyn	  till	  nyare	  teknologier,	  fler	  
anläggningstyper	  och	  lämpliga	  geografiska	  platser	  för	  dessa;	  exempelvis	  för	  att	  undvika	  
att	  framtida	  byggen	  stoppas	  som	  solparken	  i	  Varberg	  gjorde.	  

Vad	  framtida	  arbeten	  främst	  bör	  tänka	  på	  är	  Lennart	  Söders	  citat:	  ”Allt	  går,	  om	  alla	  vill.”.	  	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  

Elbalans	  i	  Sverige	  under	  de	  senaste	  sex	  åren	  i	  TWh	  netto.	  (Svensk	  Energi,	  2014)	  
	  

	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Produktion	  
inom	  landet	   146,0	   133,7	   144,9	   147,5	   162,4	   149,5	  

Vattenkraft	   68,6	   65,3	   66,8	   66,7	   78,4	   60,8	  

Vindkraft	   2,0	   2,5	   3,5	   6,1	   7,2	   9,9	  

Kärnkraft	   61,3	   50,0	   55,6	   58,0	   61,4	   63,6	  

Övrig	  
värmekraft	   14,1	   15,9	   19,1	   16,8	   15,5	   15,2	  

Kraftvärme	  
industri	   6,2	   5,9	   6,2	   6,4	   6,0	   5,9	  

Kraftvärme	  
Fjärrvärme	   7,2	   9,3	   12,4	   9,6	   8,8	   8,6	  

Kondens	   0,7	   0,7	   0,5	   0,8	   0,7	   0,6	  

Gasturbin,	  diesel	  
mm	   0,02	   0,02	   0,03	   0,01	   0,01	   0,01	  

Pumpkraft	   -‐0,03	   -‐0,03	   -‐0,02	   -‐0,05	   -‐0,03	   -‐0,03	  

Elanvändning	  
inom	  landet	   144,0	   138,4	   147,0	   140,3	   142,9	   139,5	  

Nätförluster	   10,5	   10,2	   10,7	   9,7	   11,0	   11,0	  

El	  från	  
grannländer	   15,6	   16,4	   17,6	   14,8	   11,7	   15,1	  

El	  till	  
grannländer	   -‐17,6	   -‐11,7	   -‐15,6	   -‐22,0	   -‐31,3	   -‐25,1	  
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Bilaga	  2	  

Alla	  sex	  diagram	  tillhörande	  förslaget	  för	  ersättandet	  av	  kärnkraften	  som	  erhölls	  från	  
beräkningsapplikationen	  
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Bilaga	  3	  

Alla	  sex	  diagram	  tillhörande	  förslaget	  för	  ersättandet	  av	  kärnkraften	  som	  erhölls	  från	  
beräkningsapplikationen,	  exklusive	  Sol	  Villa.
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Bilaga	  4	  

Alla	  beräkningsapplikationens	  standardvärden.	  
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