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1. Sammanfattning  
Under de senaste åren har skett en stor förändring av såväl förutsättningar som prognoser för hur vi i 
Sverige ska kunna få ett väl fungerande och hållbart kraftsystem jämfört med vad som diskuterades 
bara för ett par år sedan. Förändringar är bland annat: 

• Kärnkraften sågs tidigare, i många framtidsscenarier som fullt fungerande och ett 
konkurrenskraftigt kraftslag länge till. I Energimyndighetens prognos som publicerades i januari 
2013 skriver man: ”I beräkningarna antas att kärnkraftverken har en teknisk livslängd på 60 år”. 
Nu, 3 år senare, är läget ett helt annat. R1-R2 stängs nu istället efter ca 45 år, dvs på 2 år har den 
faktiska livslängden minskat med 15 år jämfört med vad Energimyndigheten antog. O2 stängs 
efter 41 år och O1 efter ca 46 år. 

• Elpriserna på marknadsplatserna är betydligt lägre än tidigare. Bland annat detta har medfört att 
ägarna till de svenska kärnkraftverken, med olika motivering, ifrågasätter om man kan fortsätta 
driva kärnkraftverk pga ekonomin. Denna typ av fråga har aldrig diskuterats öppet förrän under 
senaste året. 

En fråga som nu ställs är bland annat: Måste vi göra en förändring av elmarknadens regler för att få 
en stabil elmarknad i Sverige. Många förslag finns rörande detta inkluderande såväl ett förstatligande 
av kärnkraften som en ren energy-only-marknad, med borttagande av såväl effektreserv som 
certifikat-system. Analysen här leder snarare till att ungefär samma marknad som idag kan fungera 
med nödvändiga justeringar vilka kommenteras och motiveras. Med ”dagens elmarknad” avses det 
generella upplägget med en energy-only-marknad som är kompletterad med ett certifikat-system 
samt en effektreserv. 

Utgångspunkten är tre olika prognoser: 

1. Utvecklingen på dagens marknad, dvs vad kommer troligen hända 



2. Förutsättningar för åtgärder, dvs vad blir konsekvensen av utvecklingen om inga ändringar sker 
av dagens marknads-parametrar 

3. Resulterande åtgärder, dvs vilka åtgärder kommer till pga detta. 

Upplägget är att prognos 1 leder till prognos 2 vilken leder till prognos 3. Detta för att renodla orsak 
och verkan. I verkligheten kan man förstås se hela detta som ett paket, där åtgärder tas för att, t ex, 
inte hamna i prognos 2 eller prognos 3. Nedan går jag igenom dessa tre delar i detalj. En ”prognos” är 
egentligen en form av beräkning baserad på vissa antaganden, vilket förstås även gäller här. Först 
sker en kortfattad genomgång av prognoserna, och sedan behandlas antagandena samt motivering 
till antagandena för varje enskild prognos i nästa kapitel. 

2a.  Prognos 1: Utvecklingen på dagens marknad 
1a. Elpriserna kommer vara fortsatt låga under de närmaste åren 
1b. Dock kommer dessa påverkas något uppåt eftersom R1-R2 och O1-O2 stängs: ändringen är i 

storleksordning enstaka ören/kWh pga en minskning av produktion med ca 14 TWh. Däremot 
kompenseras uppgången något av att det nya kärnkraftverket i Finland kommer igång, vilket 
förväntas producera ungefär lika mycket per år som dessa 4 reaktorer tillsammans. 

1c. Kärnavfallsavgiften kommer öka med åtminstone det som SSM föreslår, dvs +1,3 - 2,6 öre/kWh 
1d. Möjligen sänks effektskatten för kärnkraft något? 
1e. Dock krävs större investeringar i kärnkraftverken för att få dessa att fortsätta producera el  
1f. Dessa bedöms inte lönsamma för de två äldsta reaktorerna F1 och R3, så dessa stängs också. 

Dessa är endast 4-5 år yngre än R1-R2 som ska stängas och minskar därmed elenergitillförseln 
med ytterligare ca 15 TWh. 

1g. Detta leder till något högre elpriser, men samtidigt måste då kärnavfallsavgiften ökas ytterligare 
för övriga kärnkraftverk. 

1h. I omvärlden (Tyskland-UK-Danmark-Finland) fortsätter utvecklingen med fler kraftverk med låga 
marginalkostnader (vindkraft, solkraft, kärnkraft) på grund av en inriktning mot mindre fossil-
kraft och att ingen vill ha energibrist eller vara ”beroende av import” och de aktuella kraftverken 
har låga marginalkostnader vilket styr priset. 

2b.  Prognos 2: Förutsättningar för åtgärder 
Avser en bedömning av konsekvensen om ca 5 år, dvs år 2021+, om enbart Prognos 1 inträffar, dvs 
inga ytterligare åtgärder och ett antagande om ”dagens elmarknad” med samma parametrar som 
idag gällande elcertifikat-system och effektreserven. 

2a. O1-O2, R1-R2, F1 och R3 stängda: årsproduktion 2010-2015: -29 TWh. 
2b. Vindkraftens årsproduktion ökar något pga dagens elcertifikatsystem + 2 TWh. 
2c. Elenergipriset har ökat något pga stängda kärnkraftverk (export ändrad till import) samt något 

högre fossilpriser. Ny kärnkraft i Finland. Flera nya ledningar till omvärlden. 
2d. Stängning av O1-O2 + R1-R2 har inte lett till ”oacceptabelt ökad risk för effektbrist”, men att även 

stänga F1 och R3 (totalt: 2050 MW) leder till en ”bedömd ej acceptabel risk för effektbrist” 
2e. Kärnkraften går inte lika bra som tidigare (äldre reaktorer). Diskussion om säkerheten pga 

internationella incidenter. 
2f. ”Oro” för både energi- och effekt-försörjning (”självförsörjning”) 



2c.  Prognos 3: Resulterande åtgärder 
Denna prognos bygger på att resultatet från Prognos 2 inte bedöms vare sig lämpligt eller önskvärt i 
närtid eller på lång sikt, varvid man måste ta till åtgärder. 

3a. Låga elpriser + beroende av elimport, diskussion om ”självförsörjning”  utökat certifikat-
system (annars ”import-beroende”) 

3b. Detta leder framför allt till mer vindkraft då denna har lägst kostnad, vilket därmed inte ”löser 
effektfrågan” 

3c. Svenska kraftnät får i uppdrag att: 
• Kontinuerligt uppskatta risken för effektbrist 
• Om den inte är acceptabel så ska de göra långsiktiga upphandlingar så att den hålls 

acceptabel.  
3d. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se till att inte den övriga marknadens incitament 

påverkas negativt av Svenska Kraftnäts upphandling. 

 

2d.  Slutsats och kommentarer 
Det som här klassas som ”resulterande åtgärder” är en möjlig utveckling som bygger på vissa 
antaganden. Dessa innebär ett utökat certifikatsystem jämfört med dagsläget. De inkluderar även en 
mer omfattande effektreserv där denna kommer användas mer regelbundet än idag, vilket gör att 
prissättningen blir central för att den övriga marknaden ska fungera. Med tillräckligt högt pris 
kommer marknaden själv kunna lösa många av utmaningarna. 

Det är svårt att se att detta system INTE skulle kunna fungera. Med certifikat (ger energi) och 
effektmarknad (ger effekt) bör man kunna få till ett fungerande system. Men prissättningen är 
central för att även den större, energy-only-marknaden, ska kunna fortsätta fungera och ge 
incitament till den lösning, bestående av olika typer av produktion och flexibel konsumtion, som är 
den mest rationella. 

2. Detaljanalys av de tre prognoserna 
Ovan har olika antagande gjorts. Nedan görs en närmare genomgång om bakgrunden till varje punkt.  

2a. Detaljer för Prognos 1: Utvecklingen på dagens marknad 
1a. Elpriserna kommer vara fortsatt låga under de närmaste åren: Den marknadsinformation man 

har idag är från den marknad för prissäkring för framtiden som finns. Dessa prissäkringar kan 
handlas på Nasdaq [1], och för närvarande, 11 april 2016, är priserna (omräknat till ören/kWh 
enligt kursen 1 Euro=9,253 SEK [2]) 2017: 17,5 öre/kWh, 2018: 16,8 öre/kWh, 2019: 16,5 
öre/kWh, 2020: 18,1 öre/kWh, 2022: 20,5 öre/kWh, 2023: 20,6 öre/kWh. Detta innebär inga 
dramatiska prisökningar, men något ökande om ca 5 år. Priserna avser genomsnittliga nordiska 
elpriser. Viktigt för nordiska elpriser är kostnaden för fossil energi, vilket består av själva bränslet 
+ koldioxid-kostnad (utsläppsrätter). Kolpriserna har sjunkit drastiskt sedan 2010, men bedöms 
öka något [3], vilket troligen till viss del förklarar att man tror på något ökande priser. Man bör 
påpeka att när marknaden gör bedömning om framtida elpriser så baseras dessa på dagens 
kunskap dvs inklusive stängning av de fyra svenska 70-tals-kärnkraftverken. Men fortfarande är 



de framtida priserna inte i närheten av läget 2010. De marknadsdata som finns gällande 
utsläppsrätter fram till 2020 är också svagt ökande, men även denna utveckling är inräknad när 
marknaden gör bedömningar om framtida elpriser. Sammantaget gör marknaden just nu 
bedömningen om fortsatt låga priser under de kommande 5-8 åren. Men, speciellt långsiktigt, är 
prognosen osäker. 
 

1b. Dock kommer dessa påverkas något uppåt eftersom R1-R2 och O1-O2 stängs: ändringen är i 
storleksordning enstaka ören/kWh pga en minskning av produktion med ca 14 TWh. Däremot 
kompenseras uppgången något av att det nya kärnkraftverket i Finland kommer igång, vilket 
förväntas producera ungefär lika mycket per år som dessa 4 reaktorer tillsammans. Som 
framgår av punkten 1a bedöms inte priserna att öka så mycket. Detta gäller dock 
genomsnittspriset i Norden, då det är dessa som prissäkras på Nasdaq. Om det finns flaskhalsar 
mellan de olika områdena i Norden blir det olika priser. Om man, t ex, är tvungen att köra 
oljekraftverket i Karlshamn så kommer priset att vara betydligt högre i SE4. Vad som dock har 
betydelse är här hur starka förbindelserna kommer vara, och vad som kommer ske under de 
kommande åren. En sammanställning av kommande ledningar visas i Tabell 1. Som framgår av 
denna tabell kommer Norden att bli mycket starkare kopplad till andra elsystem inom de 

Ny ledning  kapacitet År 
Norge – Tyskland  1400 MW 2018 
Norge – Storbritannien 1400 MW 2021 
Danmark - Nederländerna 700 MW 2019 
Danmark - Tyskland 720 MW 2019 
Danmark - Storbritannien 1400 MW 2022 
Sverige - Tyskland 700 MW 2025 
Totalt extra till/från Norden 6320 MW  

Tabell 1 Nya planerade ledningar enligt den Europeiska sammanställningen TYNDP 2014 [4]. 
Information från Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen vid seminarium 2016-04-07 

närmaste åren. Siffror och årtal är något osäkra och det kan bli både mer och mindre. Detta gör 
att vad vi gör i Sverige får allt mindre betydelse för elpriset i Sverige, då detta sätts av utbud och 
efterfrågan i ett allt större system. Till frågetecknen hör om olika länder inför kapacitetsmark-
nader vilket i sin tur möjligen medför restriktioner för handeln beroende på hur handeln 
hanteras på kapacitetsmarknader. Slutsatsen är att stängning av ca 14 TWh produktion får en 
ganska liten påverkan på priset, speciellt om detta kompenseras av det nya kärnkraftverket i 
Finland. Samtidigt spelar förstås handeln också en roll. Om man, t ex, antar att priset alltid är 
högre i Storbritannien, så medför en ny ledning en kontinuerlig export om 1400 MW från Norge. 
Om man hela året kontinuerligt säljer 1400 MW så motsvarar det en export av drygt 12 TWh. Så 
handeln kan ha lika stor betydelse som att man stänger 4 äldre kärnkraftverk.  
 
En central fråga är här vilken priskänslighet som kraftsystemet har, dvs hur mycket ändras priset 
om man ändrar tillförsel/förbrukning med 1 TWh/år. Svensk Energi har gjort en rapport [5] där 
det från rapporten samt tillhörande presentation (slide 47) framgår följande: Den vindkraft som 
tillkommit mellan 2010 och 2015, +12 TWh, har enligt gjord analys orsakat ett prisfall om -11 
Euro/MWh. Dvs prispåverkan är -11/12=-0,9 Euro/MWh för varje tillförd TWh vindkraft. 
Denna priskänslighet kan jämföras med den underlagsrapport som Sweco lämnat in till 
Energikommissionen [6]. I den rapporten framgår på sidan 83 att: ”Vid en 10 TWh lägre nordisk 



elanvändning sjunker det svenska elpriset med knappt 1 EUR/MWh i trendscenariot”. Dvs 
prispåverkan är -1/10=-0,1 Euro/MWh för varje minskad TWh elförbrukning. På samma sida sägs 
att ”Om de tre reaktorer som enligt planerna stängs senast 2020 (Oskarshamn 1 och Ringhals 1 
och 2) skulle fortsätta att drivas år 2020, skulle det resultera i ett cirka 1,5 EUR/MWh lägre elpris 
i trendscenariot”. Elenergiproduktionen i dessa tre reaktorer framgår inte i rapporten, men om 
man räknar med maximal produktion per reaktor för åren 2010-2014, så är den O1: 3,2 TWh, R1: 
6,1 TWh, R2: 6,3 TWh  totalt 15,6 TWh).  Dvs prispåverkan är -1,5/15,6=-0,1 Euro/MWh för 
varje ökad TWh elproduktion. Man visar också på en del andra exempel där priskänsligheten är 
något högre:  

 
Påverkan på balansen Påverkan på priset 

2020 TWh EUR/MWh EUR/MWh,TWh 
Elanvändning -10 1 -0,10 
Vindkraft -2 0,2 -0,10 
Mer kärnkraft 13 -1,5 -0,12 

 
Påverkan på balansen Påverkan på priset 

2030 TWh EUR/MWh EUR/MWh,TWh 
Elanvändning 1 -20 5 -0,25 
Elanvändning 2 20 -6 -0,30 
Vindkraft 1 -10 3 -0,30 
Vindkraft 2 10 -4 -0,40 
Kärnkraft 1 -15 5 -0,33 
Kärnkraft 2 -32,5 9 -0,28 
Tabell 2 Priskänslighet för elpriset enligt rapporten [6], baserad på sid 81-85 

Men antag nu att den är Svensk Energis beräkningar som stämmer, dvs priskänsligheten är 9 
gånger starkare än den som Sweco kommit fram till i grundfallet (ca 0,1 Euro/MWh,TWh). Med 
aktuell kurs (11 Euro = 102,161 SEK) så innebär detta ca 10 öre/kWh. I princip innebär detta att 
tillförsel av 12 TWh energi/år orsakade ett prisfall om 10 öre/kWh, dvs 10/12= 0,83 öre/TWh. 
Antag att detta är sant: 
• Stängning av R1, R2, O1, O2 (15-20 TWh) kommer då att leda till en elprisökning om ca 13-16 

öre/kWh, dvs den kompenserar kärnkrafts-skatten om ca 7 öre/kWh med råge. 
• Konsumerande industri borde därmed starkt stödja ett certifikat-system då kostnaden är 

MYCKET lägre än prissänkningen. 
• Om t ex F1 stängs (7 TWh/år) så ökar priset för övrig produktion med ca 6 öre/kWh. Dvs en 

mycket lönsam åtgärd eftersom ägarens övriga portfölj får en kraftig inkomstförstärkning. 

Som framgår av detta kommer det förmodligen bli en viss prisuppgång när man stänger reaktorer 
(jämfört med om man inte gör detta), men prisuppgången ligger troligen betydligt lägre än vad 
Svensk Energi uppskattar nivån till. Och de priser som marknaden idag uppskattar för framtiden 
(nordiskt genomsnitt)  har redan beaktat de förändringar som man känner till idag. Däremot är 
förstås dessa uppskattningar osäkra. Priserna kan bli både högre och lägre. Om ”marknaden” 
generellt trodde på högre priser, så skulle priserna också vara högre! 

1c. Kärnavfallsavgiften kommer öka med åtminstone det som SSM föreslår, dvs +1,3-2,6 öre/kWh. 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit denna höjning i ett brev till regeringen [7]. För 



OKG har man beräknat av kärnavfallsavgiften bör höjas från 4,1 öre/kWh till 6,7 öre/kWh. För 
Ringhals AB föreslår man en höjning från 4,2 öre/kWh till 5,5 öre/kWh. SSM har även gjort 
alternativa beräkningar på uppdrag av Sveriges Radio – Vetenskapsradion 2013. Man har då 
räknat på faktisk elenergiproduktion i kärnkraftverken istället för en prognos om ökad 
elenergiproduktion samt en högre kostnad för avfallshanteringen baserat på uppskattningar om 
osäkerheter mm [8]. Resultatet blir med dessa beräkningar att kärnavfallsavgiften kan hamna på 
10-17 öre/kWh, dvs betydligt högre nivåer än idag. Avgiften beror till stor del på nödvändiga 
investeringar i avfallslager. Det är rimligt att avgiften tas ut i förhållande till elproduktionen, 
eftersom avfallsmängden beror på mängden elproduktion. Men man måste också beakta att om, 
t ex, all kärnkraft stängs pga höga avfallsavgifter så kommer bolagen ändå behöva betala för det 
avfall som redan producerats. 
 

1d. Möjligen sänks effektskatten för kärnkraft något? Under våren 2016 har det kommit krav på att 
kärnkraftskatten ska sänkas, t ex [9]. Det är möjligt att politikerna kommer beakta dessa 
argument. Det är dock något märkligt att vissa frågor inte ställts, i varje fall vad jag sett eller hört. 
Dessa inkluderar: 
1) Vad händer med elpriset om många fler reaktorer stängs? Om man, t ex, stänger en större 

andel av de kvarvarande reaktorerna så kan man nog förutsätta att priset kommer stiga så 
mycket att de som är kvar kan bli lönsamma. Jag har inte sett någon detaljerad fråga ellera 
analys om detta.  

2) Kommer samtliga reaktorer vara kvar om kärnkraftskatten tas bort? Den andra frågan 
(som inte heller verkar ställas) är om 80-tals-reaktorerna kommer vara kvar även om 
kärnkraftskatten tas bort helt. I Dagens Industri, 160107 är Torbjörn Wahlborg, ansvarig för 
Vattenfalls kärnkraftverk, intervjuad [10]. Av artikeln framgår det att ”Men det är inte säkert 
att ett avskaffande av skatten räcker för att rädda de svenska reaktorerna, hävdar 
Vattenfall. Bolaget anser också att elcertifikatsystemet, ett stödsystem för storskalig 
utbyggnad av förnybar el, bör ses över.” I Sveriges Radio 160311 [11] intervjuas Ingemar 
Engkvist, rådgivare vid Uniper Sverige, som är majoritetsägare till kärnkraftverket i 
Oskarshamn. Av artikeln [11] framgår att: ”Men även om skatten försvinner är ekonomin 
osäker för kärnkraften, säger Ingemar Engkvist.”  

3) Hur ser balansen ut mellan förluster idag och möjliga intäkter i framtiden? Å ena sedan 
hävdar kärnkraftsägarna att kärnkraftverken håller i 60 år, vissa verk till 2045. Men å andra 
sidan hävdar man att om inte kärnkraftskatten tas bort helt så stänger man samtliga verk. 
Tyvärr har jag inte sett någon som frågat hur man kan säga dessa två saker samtidigt. Är inte 
möjliga intäkter från år 2025-2045 intressanta för dagens beslut? 

Så diskussionen om kärnkraft-skattens betydelse är inte klarlagd, dvs om dess varande eller inte 
gör att alla eller inga kärnkraftverk kommer att vara kvar. Verkligheten är, av allt att döma, en 
grå-zon där man beroende på ”hur mycket” den sänks kommer göra en bedömning av vad som 
händer. Men uppenbarligen är kärnkraftens ekonomi ansträngd. Även utan kärnkrafts-skatt. 

 
1e. Dock krävs större investeringar i kärnkraftverken för att få dessa att fortsätta producera el . 

Detta framgår tydligt av t ex [10] och [11]. 
1f. Dessa bedöms inte lönsamma för de två äldsta reaktorerna F1 och R3, så dessa stängs också. 

Dessa är endast 4-5 år yngre än R1-R2 som ska stängas och minskar därmed energitillförseln 



med ytterligare ca 15 TWh. Detta antagande görs här. Vid olika möten har detta framförts som 
en möjlig utveckling. Som framgår av [9], [10] och [11] så är kärnkraftens ekonomiska villkor för 
närvarande satta under hård press. Det gäller såväl låga elpriser, kärnkraftskatt, och krav på 
ökade avgifter för kärnavfallet, se ovan. Med de osäkerheter som framförs från kraftindustrin så 
ter det sig orimligt att allt detta kommer lösa sig och ekonomin kommer se så bra ut att man gör 
de nödvändiga säkerhets-investeringarna som gör att samtliga sex återstående verk blir kvar i 
drift. Att det just blir F1 och R3 som stängs är inte självklart, men alla kärnkraftverk blir ju äldre 
för vart år som går och dessa hör till de äldsta. Vill ägarna verkligen idag göra investeringar under 
så osäkra förhållanden för samtliga sex 80-tals-reaktorer? 
 

1g. Detta leder till något högre elpriser, men samtidigt måste då kärnavfallsavgiften ökas 
ytterligare för övriga kärnkraftverk. Som framgår under punkt 1d finns det förstås en 
priskänslighet, dvs om kärnkraftverk stängs så går nog elpriset upp en del. De priser som idag 
bedöms finnas i framtiden (på Nasdaq) utgår knappast från att F1 och R3 stängs. Men en möjlig 
prisökning är förstås något som kraftbolagen känner till när de fattar beslut om att stänga verk. 
F1 hade 2010-2015 en genomsnittlig produktion om 7,4 TWh/år och R3 hade 2010-2014 en 
genomsnittlig produktion om 7,6 TWh. Dvs totalt 15 TWh. Om man antar, enligt Sweco, en 
priskänslighet om 0,1 Euro/MWh, TWh så ger dessa stängningar en prishöjning om 1,5 
Euro/MWh, dvs ca 1,5 öre/kWh. Men som nämnts ovan så medförde stängningen av O1-O2 och 
R1-R2 att kärnavfallsavgiften måste höjas [7]. Detta måste förstås även hända om ytterligare 
reaktorer stängs ”i förtid”. Om man utgår från ungefär samma antagande som i [7] (borttagande 
av ca 13-16 TWh/år medförde en ökad kostnad för kvarvarande kärnkraft om 1,3-2,6 öre/kWh), 
så blir det knappast netto någon extraförtjänst för de kvarvarande kärnkraftverken om man 
stänger F1 och R3. Det blir ju färre kärnkraftverk vars intäkter skall täcka kostnaden för 
kärnavfallet. Men däremot ökar ju inkomsterna från annan elproduktion, t ex vattenkraftverk och 
vindkraftverk. 
 

1h. I omvärlden (Tyskland-UK-Danmark-Finland) fortsätter utvecklingen med fler kraftverk med 
låga marginalkostnader (vindkraft, solkraft, kärnkraft) på grund av en inriktning mot mindre 
fossil-kraft och att ingen vill ha energibrist eller vara ”beroende av import” och de aktuella 
kraftverken har låga marginalkostnader vilket styr priset. Det satsas mycket på såväl vindkraft 
som solkraft i Tyskland, UK och Danmark. I Finland planeras nya kärnkraftverk. Gemensamt för 
alla dessa är att man för in nya kraftverk med låga marginal-kostnader och samtidigt minskar 
produktionen i fossila kraftverk med högre marginalkostnader. Detta medför troligen en 
ytterligare press på priset nedåt, eller åtminstone att det inte ökar. Man kan anta att även detta 
är inkluderat i de prisprognoser (för nordiskt genomsnitt)som finns på Nasdaq. I UK har man 
infört en kapacitetsmarknad. Detta gör att kraftverk byggs utan att priset först behöver gå upp. 
Detta medför också en indirekt pris-press. Samma sak händer i Frankrike där man också inför en 
kapacitetsmarknad. Möjligen kommer fossilpriserna öka något, men det är svårt att se någon 
tendens mot kraftigt ökande priser. Samtidigt byggs det mer ledningar mellan Norden och 
kontinenten (se ovan under 1b). Detta gör att vi i Norden får en än starkare koppling till 
prisbildningen på kontinenten. 



2b. Detaljer för Prognos 2: Förutsättningar för åtgärder 
Avser en bedömning av konsekvensen om ca 5 år, dvs år 2021+, om enbart Prognos 1 inträffar, dvs 
inga ytterligare åtgärder och ett antagande om ”dagens elmarknad” med samma parametrar som 
idag gällande elcertifikat-system och effektreserven. 

2a. O1-O2, R1-R2, F1 och R3 stängda: årsproduktion 2010-2015: -29 TWh. Jämfört med dagsläget 
(ca 2014-2015) bedöms produktionen i svensk kärnkraft minska med ca 29 TWh. Kärnkraftens 
produktion framgår av [12]. 
 

2b. Vindkraftens årsproduktion ökar något pga dagens elcertifikatsystem + 2 TWh. Detta är ingen 
självklarhet eftersom Sverige har ett gemensamt certifikatsystem med Norge, men denna 
bedömning har gjorts efter diskussioner med Energimyndigheten. Det kan här tilläggas att många 
i Sverige verkar förutsätta att certifikatsystemet förlängs. Detta system är ju ett så kallat 
volymsbaserat system där elhandlarna måste köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin 
elförsäljning. Detta system leder till en viss mängd behov av certifikat. Om ”produktionen av 
certifikat” (som beror på elproduktionen i vindkraft och andra kraftverk) ökar rejält så går, av allt 
att döma, priset ner till mycket låga nivåer. Om man inte förlänger certifikatsystemet, så blir det 
därmed, av allt att döma, marginellt mer vindkraft eftersom certifikatpriset annars går ner till 
mycket låga nivåer. Och med de bedömningar som görs nu om framtida elpriser och kostnaden 
för ny vindkraft, är det knappast lönsamt att bygga mycket ny vindkraft utan ett utökat 
certifikatsystem.  

 

2c. Elenergipriset har ökat något pga stängda kärnkraftverk (export ändrad till import) samt något 
högre fossilpriser. Ny kärnkraft i Finland. Flera nya ledningar till omvärlden. För Sverige gäller: 
Kärnkraft -29 TWh, Vindkraft + 2 TWh. Under 2015 exporterade Sverige 22,5 TWh men det var 
också ett våtår med en produktion i vattenkraften om 74,6 TWh [13]. Man brukar ange en 
”normalårsproduktion” om 66 TWh. Produktionen i vattenkraften var 2012: 78,5 TWh, 2013: 61 
TWh, 2014: 64,2 TWh. Samtidigt gav kärnkraften under 2015 relativt sett mindre än tidigare 
(endast 54,3 TWh). En uppskattning om Energibalansen (förändring jämfört med 2015) blir: 22,5 
(export 2015) –8,5 TWh (vattenkraft 8,5 TWh mindre) +1 TWh (vindkraft + 2 TWh ny produktion, 
men 2015 sägs vara extra blåsigt) – 25 TWh (avvecklade reaktorer -29 TWh, men övriga kan ge 
lite mer, här antas +4 TWh jmf med 2015)   22,5-8,5+1-25=-10 TWh/år. Dvs Sverige blir under 
normalår importberoende om ca 10 TWh.  

 
 

2d. Stängning av O1-O2 + R1-R2 har inte lett till ”oacceptabelt ökad risk för effektbrist”, men att 
även stänga F1 och R3 (totalt: 2050 MW) leder till en ”bedömd ej acceptabel risk för 
effektbrist”. Den 6 april 2016 hade Svenska Kraftnät sitt ”Kund och intressentmöte”. Vid detta 
möte sa Svenska Kraftnäts GD, Mikael Odenberg ungefär att man kan ”hantera” effektsituationen 
då O1-O2 + R1-R2 stängs. I Svenska Kraftnäts nätutvecklingsplan från november 2015, [14] sid 18, 
framgår att ”De i utgångsläget goda energi- och effektbalanserna kommer att göra det möjligt för 
Sverige att hantera förtidsavvecklingen med tillräckligt väl bibehållen driftsäkerhet. Men 
marginalerna kommer att minska och systemets sårbarhet att öka”.  
 



SvK har inte gjort något yttrande om man stänger ytterligare 2050 MW, men här antas att detta 
inte klaras av utan att man ibland, vid hög elförbrukning, låg vindkraft och ej tillgång till all import 
kommer vara tvungen att koppla bort konsumenter utan att dessa träffat avtal om att göra detta 
frivilligt. 
 

2e. Kärnkraften går inte lika bra som tidigare (äldre reaktorer). Diskussion om säkerheten pga 
internationella incidenter. Vid punkt 2c antogs att de kvarvarande kärnkraftverken kan 
producera något mer än 2015. Detta är förstås möjligt men inte självklart. Alla reaktorer blir ju 
äldre. Dessutom är det ju inte alls omöjligt att det händer incidenter i andra äldre kärnkraftverk i 
övriga världen som i sin tur leder till insikter om andra säkerhetsproblem som man inte sett 
tidigare. Fukushima är ju ett exempel på hur säkerhetsproblem i andra länder lett till ökade 
säkerhetskrav på svenska kärnkraftsreaktorer. Det kan tilläggas att Strålsäkerhetsmyndigheten 
har påpekat att ”Under de senaste åren har tillståndshavarnas elproduktion varit väsentligt lägre 
än deras prognoser, vilket framgår av nedanstående diagram” [15], se Figur 1. Enligt [13] var 
kärnkraftens elproduktion 54,3 TWh under 2015 vilket också är under prognosen enligt [15]. 

 

Figur 1 Prognos och produktion av kärnkraftsel 1988-2020 [15], sidan 58. 

2f. ”Oro” för både energi- och effekt-försörjning (”självförsörjning”). Som framgår av ovan leder 
antagandena i Prognos 1 till ett importbehov om ca 10 TWh/år och en ökad risk för effektbrist 
pga stängning av reaktorer. Om man ser på den debatt som förts på senare år i Sverige så är det 
tveksamt att detta ses som acceptabelt. Om man har en grundläggande ”marknadssyn” på 
systemet, dvs  ”nya kraftverk skall enbart byggas om priset är tillräckligt högt för att dessa skall 
vara lönsamma av sig själva”, så är ju import egentligen inget ”problem”. Men det är svårt att 
finna något politiskt parti som idag anser att ”elenergi-import” är något önskvärt under ett 
genomsnittligt år. Dessutom innebär ju ”import” att elpriset i Sverige måste ligga över elpriset i 
de länder från vilka vi importerar denna energi. I Sverige brukar man ju ofta framföra att den 
tunga industrin behöver ”konkurrens-kraftiga priser” och då kan nog ”import-beroende” ses som 
en utmaning då det leder till högre priser. Dessutom brukar ju partier i Sverige vara stolta över 
”koldioxid-fri elproduktion” vilket man knappast kan säga om vi är beroende av elenergi-import. 
Det antagande som görs här är därmed att vare energi-import eller ”svag effektbalans” ses som 
acceptabelt i Sverige. 



2c. Detaljer för Prognos 3: Resulterande åtgärder 
 

Denna prognos bygger på att resultatet från Prognos 2 inte bedöms vare sig lämpligt/önskvärt i 
närtid eller på lång sikt, varvid man måste ta till åtgärder. 

3a. Låga elpriser + beroende av elimport, diskussion om ”självförsörjning”  utökat certifikat-
system (annars ”import-beroende”). Det är i dagsläget, april 2016, svårt att se att elpriserna 
själva kommer komma upp till en nivå inom 5-10 år där det enbart med hjälp av dessa blir 
lönsamt att i Sverige bygga ny produktion. Enligt kraftindustrins uppskattning från 2014 [16] 
kostar t ex vindkraft ca 51 öre/kWh. Det är en betydligt högre nivå än elprisprognosen. Och 
vindkraft är då det kraftslag som har lägst kostnad (förutom ny vattenkraft och kolkraft) enligt 
den utredning som Elforsk presenterade 2014 [16]. Dessa fortsatt låga priser kommer troligen 
också ge en ytterligare kostnadspress på kärnkraftverken så möjligen planeras för ytterligare 
stängning. I Sverige verkar det för närvarande finnas en enighet om att det långsiktiga målet är 
ett 100% förnybart elsystem. Den 6 april 2016 hade Svenska Kraftnät sitt ”Kund och 
intressentmöte”. Vid detta möte sa Svenska Kraftnäts GD, Mikael Odenberg, bland annat 
följande om ny kärnkraft: ”Man måste vara lätt rubbad för att våga investera 60, 70, 80 miljarder 
kronor i något som ska producera el om 15 år på en marknad som man inte har en aning om hur 
den ser ut. Det finansiella risktagandet blir helt enkelt för stort”. På DN debatt lördagen den 9 
april [9] skriver koncerncheferna för Vattenfall och Eon: ”Nya reaktorer i Sverige är en icke-fråga 
överspelad av såväl teknologiutvecklingen som ekonomiska realiteter”. Koncerncheferna skriver 
också: ”Just nu pågår ett paradigmskifte inom energibranschen” samt ”Vi anser att företagen ska 
anta dessa utmaningar och aktivt driva på omställningen mot ett helt förnybart energisystem”.  
 
Med detta som bakgrund är det rimligt att anta att man måste få in ny produktion och att denna 
skall motsvara den långsiktiga målsättningen. En bra förutsättning är då elcertifikatsystemet där 
syftet är just att få in ny produktion trots att elpriset inte är tillräckligt högt. Om man därmed inte 
vill vara beroende av energi-import, så är ett utökat certifikatsystem en stark kandidat till att få 
in ny produktion. Detta bör därmed utformas så att den mängd ny produktion som kommer in 
med marginal kompenserar det importberoende som man annars får. Koncerncheferna skriver i 
DN [9], t ex: ”Energibalansen kan kompenseras om rätt förutsättningar ges för en omfattande 
utbyggnad av vindkraft…”. 
 
Om man inte väljer att ha något system för att få in ny produktion, så kommer Sverige därmed få 
ett importberoende. Eftersom man kan anta fortsatt låga elpriser så kommer konsumtionen 
knappast att minska i motsvarande grad som kärnkraftverk stängs. Det kan också nämnas att 
man möjligen kommer stänga även andra kraftslag, t ex äldre vindkraftverk, då reinvestering 
kanske inte är lönsamt på de äldsta verken framåt 2025. Det har av flera debattörer framförts att 
certifikat-systemet är en ”subvention”. Det är tekniskt sett korrekt, men det beror ju på att man 
inte kunnat enas globalt om, t ex, CO2-minskningar, vilket innebär att man måste kompensera 
för att marknaden inte har internaliserat CO2-kostnaderna (eller andra miljö-utmaningar). Ett 
möjligt sätt är att ha ett certifikat-system. Självfallet finns andra möjligheter, men detta system 
har setts som en förebild i många länder, det leder till öppen konkurrens om att få fram den 
billigaste tekniken mm. 
 



Självklart kan det hända att det svenska politiska systemet anser att dagens ”marknadspriser” 
(vilka inte i sig leder till ett hållbart system då de inte reflekterar total-kostnaden i systemet), och 
att man därmed inte vill ha något system som kompenserar för frånvaron av miljö-signaler i detta 
system. Men i så fall måste man också stå för att konsekvensen blir importberoende. 
 
Här görs antagandet att det svenska politiska systemet inte vill vara elimportberoende från 
länder med stor andel fossila bränslen. Om man inte beslutar om ett förlängt certifikatsystem så 
är frågan vad som händer med internationella investerares tilltro till att investera i Sverige. Det 
finns stora planer för mer produktion, men den kommer knappast bli av med de elprisprognoser 
som finns just nu. 
 

3b. Detta leder framför allt till mer vindkraft då denna har lägst kostnad, vilket därmed inte ”löser 
effektfrågan”. Landbaserad vindkraft ses idag som ett mycket konkurrenskraftigt kraftslag [16]. 
Potentialen är också mycket stor. Svenska Kraftnät skriver i november 2015, [14] sid 44, att 
”Sverige har idag identifierade vindkraftsplaner på i storleksordningen 31 GW installerad effekt”. 
Detta skulle innebära mer är 60-70 TWh vindkraft. Om man förlänger certifikatsystemet, så 
innebär det att vindkraft (och andra kraftkällor) kommer få betalt för elpris + certifikatspris. 
Vindkraft har dock den egenheten att vid riktigt stora mängder vindkraft så kommer elpriset att 
bli lägre just vid stor produktion i vindkraft. Detta medför att ju mer vindkraft som byggs, desto 
lägre blir intäkten per kWh. Det finns dock ingen öppen uppskattning om hur stor denna effekt 
är. Det kan röra sig om i storleksordningen enstaka ören/kWh eller mer beroende på var 
vindkraften byggs, hur starkt nätet är, kopplingar till grannländer etc. Med ett certifikatsystem 
kan man dock ändå anta att vindkraft, trots denna påverkan kommer att bli konkurrenskraftigt 
gentemot alternativ, t ex biobränsleeldad kraftvärme. Speciellt om vi talar om större mängder 
som måste in relativt snabbt, t ex 10-15 TWh till 2025. 
 
Resultatet från ett utökat certifikatsystem kan därmed antas bli en större mängd vindkraft, men 
även annan förnybar produktion, t ex biobränsledriven kraftvärme som också är berättigad till 
certifikat. Vilken teknik som väljs beror på marknaden vilket just är en av fördelarna med ett 
elcertifikatsystem. Biobränsledriven kraftvärme har en jämnare elproduktion, vilket till viss del 
kan kompensera en högre kostnad. 
 
Detta kommer därmed leda till att effektfrågan inte ”löses automatiskt”. Ett certifikatsystem 
leder troligen till mer vindkraft, så energibalansen kan lösas, men inte ”effektfrågan”, dvs att vi i 
Sverige ska ha en tillräckligt hög leverens-säkerhet även efter det att fler kärnkraftverk avvecklas. 
Vindkraft har förstås också ett ”effektvärde”. Det finns, tyvärr, en hel del missuppfattningar kring 
detta. Antag hypotetiskt, att vi jämför 10 TWh kärnkraft med 10 TWh vindkraft. För kärnkraften 
(vi antar 6000h ekvivalent fullast-tid) så behövs 10*106/6000=1666 MW kärnkraft. För vindkrafts-
alternativet behövs (vi antar 2500h ekvivalent fullast-tid) 10*106/2500=4000 MW vindkraft. Om 
man sedan utgår från Svenska Kraftnäts ”effektvärden”, 11% för vindkraft och 90% för kärnkraft 
[14] sidan 48, så blir effektvärdena för 10 TWh: kärnkraft: (0,9*1666=1500 MW), vindkraft: 
(0,11*4000=440 MW), dvs kärnkraftens effektvärde är 3,4 gånger högre. Det är självfallet en 
skillnad, men inte lika stor som när man jämför 90% med 11%! En vidare analys om detta finns i 
[17]. 
 



En angränsande fråga är just uppskattningen att vindkraften har ett effektvärde om 11% av 
installerad effekt. En pågående trend är att man har vindkraftverk med högre torn samt relativt 
längre blad i förhållande till installerad effekt. Detta gör att man får mer årsenergi per MW. 
Antag, t ex, att man istället för 2500 h fullast-effekt (kallas även utnyttjningstid) i framtiden kan 
ha en nivå om 3200h. För att få 10 TWh behöver man istället för 4000 MW bara ha 
10*106/3200=3125 MW vindkraft. Om man skulle fortsätta räkna med 11% så innebär detta att 
om man bygger vindkraftverk som oftare ger full effekt så skulle effektvärdet minska från 440 
MW till 0,11*3125 = 344 MW. Det är förstås orimligt så om man antar en längre utnyttjningstid i 
framtiden så måste man justera effektvärdets procent-siffra. 
 
Slutsatsen är därmed att det blir viktigt att beakta effektfrågan i en framtid. Det finns förstås 
flera tekniska lösningar på denna. Det inkluderar flexibel elanvändning, extra effekt i 
kraftvärmeverk, flexibel elförbrukning, flexibel laddning av elbilar, import eller gasturbiner. För 
mer detaljer se, t ex, [18]. 
 

3c. Svenska kraftnät får i uppdrag att: 
• Kontinuerligt uppskatta risken för effektbrist 
• Om den inte är acceptabel så ska de göra långsiktiga upphandlingar så att den hålls 

acceptabel.  

Svenska Kraftnät, och även Svensk Energi har fört fram att man kontinuerligt bör uppskatta 
risken för effektbrist. I såväl Frankrike som i Storbritannien gör man detta enligt en lagreglering 
och man har även ett krav på en viss nationell leveranssäkerhet. Vad som dock är centralt är att 
man på något sätt måste hantera vad och vem som gör vad om nivån uppskattas som för stor, 
dvs för låg leveranssäkerhet. Om man bara räknar fram en viss risk och ingen vet hur den ska 
användas så är värdet av denna beräkning tämligen begränsat. Det fanns ett system som 
hanterade detta innan avregleringen, men då fanns ett tydligt ansvar att varje koncessionshavare 
för elleveranser måste ha en tillräcklig kapacitet för att få delta i elhandeln mellan de olika 
bolagen. Det är svårt att se hur man kan göra detta idag på samma sätt då det inte finns några 
leveranskoncessioner och elkunder har möjlighet att byta elleverantör i varje månads-skifte. 

Den enda rimliga slutsatsen är att Svenska Kraftnät blir ”ansvarig”, dvs ska se till att risken 
hamnar på en acceptabel nivå. De har möjlighet att göra uppskattningar om risken för effektbrist, 
samt har god kunskap om möjlig handel med omvärlden samt detaljer om överföringskapaciteter 
mellan olika områden samt när planerade nätförstärkningar kan komma in. 

Idag har vi en ”effektreserv”, men systemet behöver utvecklas. Detta gäller framför allt tre 
områden: 

1) Upphandlingsperiod: I dagsläget görs upphandling inför varje vinter. Detta är rimligt när man, 
i princip, har en existerande överkapacitet på tillgänglig reservkapacitet, så man får en 
konkurrens och kan välja den med lägst kostnad. I en framtid kan dock behövas ny kapacitet, 
som t ex gasturbiner. Det är svårt att se att någon möjlig producent kan tänka sig att investera 
om det görs upphandlingar enbart inför varje vinter. Det leder till stora risker. Ett alternativ är 
att göra investeringar hos konsumenter som gör dessa mer flexibla, men även här gäller en 
mycket stor osäkerhet vilket gör det tveksamt om ett system med enbart upphandling inför 



varje vinter kan vara aktuellt. Ett tredje exempel är garantier från grannländer (t ex Norge) om 
att med viss säkerhet kunna leverera effekt vid höglast. I det fallet kan kortare kontrakt vara 
rimligt om det rör sig av nyttjandet av existerande kapacitet. Men om det görs en bedömning 
att det behövs ny kapacitet, så måste upphandlingen göras om till längre kontrakt. 
 

2) Prissättning: En annan viktig fråga är prissättningen när effektreserven används. Mycket talar 
för (se t ex rapporten [19]) att man med mycket mer vind- och solkraft kommer behöver en 
effektreserv som används betydligt oftare än i dagsläget. Det är då centralt vad priset kommer 
vara när effektreserven används! Om priset bara hamnar på 1-2 kronor/kWh så finns en risk 
att man rycker undan grunden för att marknaden själv skall ordna detta. Och syftet skall 
förstås vara, i ett marknadsbaserat system, att man får in en konkurrens vilket blir enklare om 
marknaden ser priser och kan reagera på dessa. Det är, t ex, rimligt att anta att om man vill få 
igång aktiva konsumenter så görs det enklast om det är lönsamt, antingen för konsumenten 
själv eller för elhandlaren, att göra de investeringar som är lämpliga för att få till en flexibilitet. 
Det är svårt att se att konsumenter kommer bli mer aktiva än idag om priset inte skulle 
variera mer än idag. En annan konsekvens av högre pris när effektreserven används är att 
priset på marknaden blir högre vilket ökar möjligheten för övriga kraftverk att få en rimlig 
intäkt. Man kan också se det som att Svenska Kraftnät står för de investeringar som medför 
en så stor risk att man inte kan förvänta sig att marknadens aktörer kommer ta dessa risker. 
 

3) Betalning: Frågan är sedan hur Svenska Kraftnäts effektreserv skall betalas. Ett sätt är att man 
enbart ser Svenska Kraftnät som ”riskhanterare” och att de lägger ett så högt pris när 
effektreserven används så att den blir ”självfinansierad”. Det finns dock en balans som måste 
göras och det har med kraftbolagens marknads-makt. Om priset går upp väldigt mycket när 
det är ”brist” så ökar ju kraftbolagens intäkter väldigt mycket om elpriset slår igenom på hela 
marknaden. Att det slår igenom är ju själva syftet för att marknaden skall se faktisk kostnad 
och gör lämpliga investeringar. Men om kraftbolag kan tjäna mycket pengar på en minskning 
av bud till marknaden, så ökar ju risken att man medvetet använder denna möjlighet. Så en 
lämplig balans behöver göras. Men om Svenska Kraftnät därmed inte tar ut hela kostnaden i 
priset till marknaden, så behövs en kompletterande finansiering av effektreserven. En 
möjlighet är då att, t ex, låta elhandlarna betala i proportion till sitt högsta effektuttag (eller 
någon variant som genomsnittet av de sex högsta nivåerna eller liknande som används vid 
nättariffer). På det sättet får man även in ett incitament till elhandlarna att i sin tur gynna de 
som inte tar ut effekt vid hög förbrukning. 

Antag nu, alternativt, att man inte har någon effektreserv utan istället helt förlitar sig på att 
marknaden själv ska ordna detta. Jag ser dock vissa problem med detta. Dessa inkluderar: 

• Elsäljarna kan visserligen drabbas av mycket höga obalans-kostnader om de inte lyckas 
handla in den el som behövs till sina konsumenter. Men, det är en mycket riskfylld 
marknad, det kan uppstå stora skillnader i balansen från day-ahead till real-tid, och det är 
svårt för enskilda elsäljare att uppskatta vilken risk som är lämplig att ta. 

• Större producenter ser ett stort värde i att det ibland blir höga elpriser, som alltså kan 
sättas av bristkostnaden (kanske 50 kr/kWh). Om priset på day-ahead sätts av detta så får 
all deras produktion detta värde. Det är också större producenter som har en bra 



uppskattning för elpriser och de risker som finns när det gäller att göra långsiktiga 
investeringar. 

• Mindre producenter (eller t ex industrier) skulle kunna investera i, t ex, gasturbiner, men 
frågan är om de har resurser att uppskatta en rimlig intäkt till en rimlig risk som i 
praktiken leder till ett faktiskt bidrag.  

• En principiell utmaning är också att en möjlig effektbrist i ett område också kan åtgärdas 
på tre olika sätt, av tre olika typer av aktörer: En producent kan bygga kraftverk, en 
elsäljare kan få till flexibla konsumenter, Svenska Kraftnät kan förstärka elnätet. Att få till 
ett konkurrenssystem som får till en rimlig leveranssäkerhet är inte enkelt. 

Det är denna bedömning som gör att jag snarast ser det som rimligt att Svenska Kraftnät ges i 
uppdrag att hantera ”effektreserven”, och även i ett långsiktigt perspektiv. Men det är mycket 
centralt att priset när denna används sätts så högt så att den absoluta majoriteten av elhandeln 
hanteras av energy-only-marknaden. För pris-sättning se, t ex, [17]. 

 
3d. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se till att inte den övriga marknadens incitament 

påverkas av Svenska Kraftnäts åtgärder 
 
Det är rimligt att Energimarknadsinspektionen får göra marknadsbedömningar om hur 
prissättningen av effektreserven ska gå till. Den kommer ha stor marknadspåverkan, men är 
central för att vi i Sverige ska få ett robust och leverenssäkert system. 
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