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1. Bakgrund 

På DN debatt publicerades en artikel med titeln ”Satsning på solceller kan göra 
Sverige helt förnybart 2020” 2016-07-11 [1]. Den bygger is sin tur på en rapport 
kallad ”100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030” [2]. DN-artikeln har 
sedan fått 3 kommentarer [3], [4], [5]. 
 
Då jag själv har författat en del rapporter på samma tema, t ex ” På väg mot en 
elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om kraftsystemets 
balansering: Version 4.0” [6], så har jag därmed en del kommentarer till dessa 
rapporter/inlägg vilka summeras nedan. 
 
Till en börja med så kommer en liten inledning om utmaningarna med att 
dimensionera ett kraftsystem, för mer detaljer hänvisas till [6]. 
1. El transporteras med nära ljushastigheten, vilket därmed kan betraktas som 

”momentant”. Det innebär, t ex, att exakt när man tänder sin lampa så måste 
kommer exakt samma effekt matas in i elnätet någonstans. Det är fysiskt omöjligt 
att konsumera utan en exakt motsvarande, momentan produktion. Och det är 
fysiskt omöjligt att producera el utan att denna konsumeras. 

2. Detta innebär att en momentan balans måste upprätthållas i alla elsystem, så att 
produktionen varje sekund motsvarar konsumtionen. Detta inkluderar reserver 
och hållande av marginaler, eftersom man inte accepterar elavbrott bara för att 
någon del (ledning eller kraftverk) havererar.  

3. Det måste finnas tillräckligt med kapacitet i överföringsnätet mellan 
produktionen och konsumtionen. 

4. Spänningen måste hållas inom ganska snäva marginaler överallt i elnätet. 
5. Det måste vara en rimlig tillförlitlighet. Den kan INTE vara 100,00000….% då det 

är orimligt dyrt att vara beredd på allt som hypotetiskt skulle kunna hända. 
 

2. Kommentarer till ursprungs-artikeln [1] och rapporten [2] 

 
Rapporten ställer upp årsenergibalanser för ett normalår (genomsnittlig sol, vind och 
vattenår) och för tre olika scenarier, 2020, 2025 och 2030. Dessa summeras i Tabell 1 
 
Scenario Vattenkraft Vindkraft Biokraft Solkraft Totalt Konsumtion 
1 – 2020 67 43 20 4 134 134 
2 – 2025 67 43 20 7 137 132 
3 – 2030 67 43 20 10 140 131 
2015 74 16,6 11 0,1 101,7 135,9 



 
Tabell 1 Energibalanser för slutåret i de 3 scenarierna enligt [2] samt förnybart 2015 

Kommentarer inkluderar följande: 
 
2.1 Jag vet inte vem som satte titeln på DN-artikeln, men det stora bidraget är ju inte 

solceller utan mycket mera vindkraft! 
2.2 Enbart års-energibalanser är gjorda. Det är förstås ett viktigt första steg, men man 

bör ju åtminstone kommentera vad som inte är med. De senaste åren har ju 
mycket av diskussionen kretsat kring ”effektfrågan”. I den rapport jag själv gjort 
[6] blir resultatet att om man tar bort kärnkraften så behövs, totalt, ca 5000 MW 
effekt för att klara effekttoppar. Detta kan säkert till viss del klaras med, t ex, 
import och/eller flexibel förbrukning, men man måste ju åtminstone nämna 
frågan! Min rapport är citerad på sidan 37: ” I en rapport från KTH har professor 
Lennart Söder undersökt nätets förmåga att klara en elförsörjning baserad på 
enbart förnybar el (Söder, 2014). I rapporten identifieras de trånga sektorer som 
finns i vårt elnät samt behovet av effektreserver. Söders slutsats är att ur ett 
elnätsperspektiv är 100 procent förnybar elproduktion helt möjligt. Ett avgörande 
skäl till detta är Sveriges stora vattenkrafttillgångar, vilka används för utjämning 
och reglering.” Ja det är rätt, men vattenkraften räcker inte till för att klara 
vintertoppar vid låg vind! 

2.3 Angående överföringskapacitet: Den rapport jag skrev är citerad på sidan 32, där 
det står att jag ”visat att Sverige kan ansluta 60 TWh förnybar energi, vind- och 
solkraft utan större utbyggnad av elnäten (Söder, 2014).” Korrekt, men om man 
går in på detaljer så bygger min slutsats på att de nätutbyggnader är genomförda 
som SvK har i sina planer, vilka därmed inte är klara till 2020 med nuvarande 
planering. 

2.4 På samma sätt nämns inte heller överföringskapaciteten i detalj. I rapporten [2] 
finns det på sidan 20, avsnitt 2.2.5 ett stycke med följande lydelse: ”En 
omställning till ett 100 procent förnybart elsystem innebär ökad decentralisering 
av eltillförseln då mer vind-, sol- och biobaserad produktionskapacitet ansluts till 
region- och lokalnät nära slutanvändarna I kombination med kärnkraftens 
avveckling leder detta till minskad transmission och förluster över långa avstånd, 
även om storskalig vattenkraft består och stora vindkraftparker ansluts till 
stamnätet. Nödvändiga förstärkningar och byte av utrustning i stam- och 
distributionsnät förväntas minska överföringsförlusterna givet att bästa möjliga 
teknik installeras, t.ex. energieffektiva transformatorer och högspänd likström. 
Detta antagande stöds bl.a. av de krav som ekodesigndirektivet ställer på 
transformatorer och som skärps ytterligare från 2021. Det antas att 
överföringsförlusterna kan minska från dagens 10,2 TWh med 0,5 TWh (2020), 
1,5 TWh (2025) och 2 TWh (2030).”  Jag ställer mig MYCKET tveksam till hela 
detta! Vad finns det för grund för dessa påståenden? Med 100% förnybart 
däribland mycket sol (4-10 TWh) och vind (43 TWh), kommer det finnas 
situationer med en mycket stor produktion från dessa källor som måste 
transporteras till konsumtion någonstans. Det finns också situationer med mycket 
lite produktion i sol- och vindkraft. Försörjningen måste då komma från andra 
källor. I ett sådant scenario kommer vattenkraften köras mer oregelbundet, och 
med mycket vindkraft kommer transmissionen att ÖKA, inte minska! Se [6] för 
detaljer. Det kan tilläggas att förluster på en elledning är proportionell mot 
överföring i kvadrat (Pf=R*I^2, där Pf är förlust-effekt, R=resistansen och I = 
strömmen vilken i sin tur är proportionell mot överföringen). Detta medför att om 



man ska överföra en viss mängd energi på en ledning så ger helt jämn överföring 
minimala förluster. Om man på samma ledning överför samma energimängd men 
med varierande effekt så ökar förlusterna. I de rapporter som jag gjort kommer 
vattenkraften köras mer ojämnt (oftare på hög och låg produktion). Detta kommer 
inte att minska förlusterna. Om man inte har lokal lagring så är det högst 
rationellt att ha mer transmissionsmöjligheter för att på så sätt använda 
sammanlagringen, dvs sol- och vindkraft i olika regioner varierar olika. 
Påståendet om att man kan minska förluster med 2 TWh tycker jag också är 
ogrundat. 10 TWh solkraft innebär mycket export från villaområden på sommaren 
så det är inte alls säkert att förlusterna minskar. Förluster är mycket en fråga om 
”ekonomisk optimering”! Det finns inga som helst tekniska problem att få ner 
förlusterna (dubbelt så tjocka ledare halverar förlusterna, vilket förstås 
förespråkas av koppar- och aluminiumindustrin), men om förnybar kraft är 
billigt, så är det bättre att lägga pengarna på fler sol- och vindkraftverk än att köpa 
mer koppar och aluminium. Ja – likström minskar förluster jämfört med 
växelström (mer jämn ström och förluster beror på kvadraten) för samma 
ledararea, men samtidigt behövs omriktare om man har mer likström, vilka ökar 
förlusterna, och fortfarande gäller frågan om ekonomisk optimering. Om 
rapporten ska göras om i en ny upplaga bör avsnitt 2.2.5 arbetas om rejält! Frågan 
(dvs om 2 TWh mindre konsumtion eller inte) har knappast en stor betydelse för 
rapportens budskap, men det är ganska onödigt att ha med tveksamma 
resonemang. 

2.5 Produktions-prognoserna ser jag inte som orimliga. Det finns ca 100 TWh 
vindkraftsprojekt, men ersättningen (elpris + certifikat) måste ökas om man ska 
få in stora mänger på kort tid. Samma gäller för solkraft. Potentialen är inga 
problem, men ersättningen måste ökas rejält om man snabbt ska få in 4-10 TWh. 
Biokraft är nog något mer komplicerat (längre byggtider), men potentialen är inte 
orimlig. Om man snabbt (= om 5 år) ska få in allt detta så är det nog 
överföringsnäten som är en större utmaning. Om en stor del av vindkraften byggs 
norrut måste det finnas kapacitet att överföra all denna kraft. 

2.6 Om vi ska ha 100% förnybart år 2020 eller 2025 så är effektfrågan en MYCKET 
viktig fråga! Det måste finnas system så man inte behöver koppla bort 
konsumenter automatiskt så fort det blir minus 20 grader i Sydsverige! Det är 
klart möjligt! Men det kräver satsningar inom åtminstone ett eller flera av 
områdena mer överföring till utlandet, flexibla konsumenter, biobränsledrivna 
gasturbiner. 

2.7 Generellt så ger rapporten möjliga energiscenarier, men det är centralt att man 
visar att man förstår att utmaningen är större än så! T ex så har 
Energikommissionen många diskussioner om just ”effektfrågan” och man måste 
ha svar på detta! De finns, men inte i denna rapport. Det finns vissa hänvisningar 
till min tidigare rapport, men det behövs satsningar för att lösa dessa utmaningar.  
Dessa är både möjliga och inte alls ekonomiskt orimliga, men de måste göras. 

 

3. Kommentarer till replik [3] 

Sivert Göthlin svarar under rubriken ”Solceller ett uruselt alternativ i Sverige”. Mina 
kommentarer är: 
 



3.1 Rubriken verkar syfta på rubriken på ursprungsartikeln. Men solceller är ju i 
redovisade scenarier en ganska liten del, 4-10 TWh. I [6] studeras ca 13 TWh 
solkraft (vilket skulle kunna fungera) så 4-10 är knappast orimligt. 

3.2 ”Solceller är inget alternativ så länge som energin inte kan lagras mellan 
årstiderna på ett billigt sätt”. Men det är ju just detta som vi har kraftsystemet till! 
Det är knappast rationellt att varje konsument ska ha ett batteri för att kunna 
starta sin brödrost, lampa eller industriprocess! Vattenkraften kan balansera, och 
det blåser mer på vintern. Det system som studeras i [6] innebär ca 3-4 ggr mer 
vindkraft än solkraft. Solkraften har en bra dygnsfördelning, medan vindkraften 
har en bra årsfördelning. I verkligheten måste man hålla balans från sekund till 
sekund, men just denna fördelning verkar rätt bra för att minimera 
utmaningarna.  

3.3 ”Alla borde begripa att kärnkraft inte kan ersättas med solceller i vårt land.”: Men 
det har ju heller ingen påstått! Av kärnkraftens ca 60 TWh är det ju bara 4-10 som 
kommer från solceller! 

3.4 Däremot är det förstås korrekt att man MÅSTE kunna svara på frågan vad man 
gör ”en kall vintermorgon med lite sol och lite vind”!!! Se t ex [6]. 

3.5 Det kan tilläggas att IVA har i sitt projekt ”Vägval el” 4 olika scenarier för 
framtidens elproduktion varav 3 innebär ”100 procent förnybart”! [7]. Så även de 
håller med om att dessa scenarier är möjliga. Men det verkar inte som att Sivert 
Göthlin anser detta möjligt. 

 

4. Kommentarer till replik [4] 

Lars Wiegert svarar under rubriken ”Sol- och vindlobbyn struntar i naturlagar”. Mina 
kommentarer är: 
 
4.1  De fyra författarna som skriver om solceller (DN Debatt 12/7) luras genom att 

trixa med siffror om energimängder sett över hela året”: Knappast att ”luras” men 
ger inte hela sanningen. 

4.2 Han har ett mycket ”förlöjligande” språk, men sakmässigt är det korrekt att man 
även måste studera effekt-frågan. 

4.3 ”Vindsnurrornas slumpmässiga leveranser varierar ibland så mycket att 
vattenkraften snart inte kan reglera tillräckligt mycket för att kompensera, med 
följd att frekvensen skenar iväg åt ena eller andra hållet och hela kraftnätet brakar 
samman.” Detta har studerats i [6], och det är INTE så att det inte går att ha mer 
vindkraft!. Vattenkraftens reglerförmåga har även studerats inom projektet NEPP 
(Noth European Power Perspectives – www.nepp.se) [8] [9]. Av [9], sidan 29, 
(baserat på [8]) så framgår det att ”Nordisk vattenkraft är mycket väl lämpad att 
balansera ett elsystem med stor andel vindkraft.” och ”Överkapaciteten och de 
stora lagringsvolymerna, tillsammans med vattenkraftens naturligt goda 
förutsättningar att snabbt ändra sin produktion ger stor flexibilitet på de 
tidsskalor som balansering av stora mängder vindkraft kräver.” Det kan tilläggas 
att IVA har i sitt projekt ”Vägval el” 4 olika scenarier för framtidens elproduktion 
varav 3 innebär ”100 procent förnybart”. Dessa har betydligt större mängder 
vindkraft (upp till 55 TWh) och solkraft (upp till 15 TWh) än idag. 

 

http://www.nepp.se/


5. Kommentarer till replik [5] 

Magnus Olofsson svarar under rubriken ”Stamnätet en flaskhals”. Mina 
kommentarer är 

5.1 ”Visst är det lovvärt med ambitiösa scenarier men den här analysen saknar några 
mycket viktiga perspektiv”: en mer positiv attityd än de andra 

5.2 ”Skulle kärnkraften snabbavvecklas enligt studiens 2020-scenario och till stor del 
ersättas av vindkraft i Norrland – vilket vore troligt – skulle knappast stamnätets 
ledningar från norra till södra Sverige räcka till. Utbyggnaden av elnätet blir då en 
flaskhals.”. Jag håller med om att detta är en utmaning. Men om samhället 
bestämmer sig för detta, så är det nog möjligt! Men det är knappast trivialt. 
Dessutom har Svenska Kraftnät flera olika möjliga projekt i sina planer! För 
detaljer se [6]. 

5.3 ”Studien utgår från ett normalår”. Ja det är förstås korrekt. Men jag ser nog inte 
detta som något större problem egentligen. Under våtår/blåsår kan man exportera 
och torrår/lugn-år kan man importera. 

5.4 ”En intressant utveckling av studien vore att analysera hur elbehovet kan täckas 
även vid sträng vinterkyla i kombination med lite nederbörd – torrår – och svaga 
vindar. Lösningar finns förstås men kostar.”: En mer positiv attityd, och jag håller 
med. 

6. Egna kommentarer till sakfrågan, dvs 100% förnybart snabbare än vad 
Energikommissionen antyder 

6.1 En första frågeställning är vad som egentligen kommer hända pga de beslut som 
fattats (t ex Energikommissionen). Jag har gjort en möjlig genomgång av detta i 
rapporten [10]. Frågan, som jag ser det, är om all kärnkraft verkligen kommer 
finnas kvar i 60 år (från start) som man ofta räknar med. Elpriset kan mycket väl 
fortsätta att vara lågt, det kommer in både mer vindkraft och ny kärnkraft i 
Finland som gör att priserna snarast trycks neråt. Och man kan nog förvänta sig 
att säkerhetskraven nog kan öka. Det är väl heller knappast någon som tror att 
Fukushima var det sista uppenbara problemet med kärnkraft. Alla länder har ju 
kärnkraft som blir äldre. Och vartefter man identifierar dessa problem talar nog 
mycket för att säkerhetskraven snarast ökar. Vilket medför krav på investeringar, 
som nog inte heller blir så billiga. Mycket talar därmed för att fler reaktorer 
kommer stängas innan 2030, inte bara de som redan beslutats. Nästa reaktor i 
ålder är ca 5 år yngre än den yngsta som stängs. 

6.2 Jag har i dagsläget mycket svårt att se att någon bygger ny kärnkraft, det är för 
dyrt och osäkert och tar för lång tid. Jag har också mycket svårt att se att någon i 
Sverige bygger kol- olje eller naturgas-eldade kraftverk för energiproduktion 
(möjligen med undantag av gasturbiner som används mycket sällan). 

6.3 Slutsatsen är att i Sverige går vi just nu mot 100% förnybart, frågan är mer hur 
fort. Denna insikt sprider sig alltmer, vilket gör att idag finns det en seriös 
diskussion inte OM vi kan ha 100% förnybart utan HUR vi ska hantera 
utmaningarna. Tyvärr har inte alla som yttrar sig i denna fråga hängt med här, 
men fler och fler har den insikten! Detta gör också att vi får in fler och fler 
rapporter (som t ex från IVA och NEPP) som faktisk studerar HUR man ska göra. 
En stor skillnad mellan t ex Sverige och Tyskland är att vi har en valfrihet om 



HUR vi ska få mer förnybar energi. Sverige har en enorm potential för olika typer 
av förnybar energi! 

6.4 En utmaning är förstås effektfrågan, dvs hur ska vi hantera en situation med hög 
förbrukning (allt fler har värmepump), samtidigt som vi har låg vind och låg 
solproduktion. Det inträffar kanske inte varje vinter, men vad gör vi när det 
händer? Vi kan importera (vilket t ex Statkraft från Norge argumenterar för), vi 
kan ha gasturbiner (biobränsledrivna, hög kunskap hos Siemens Stal i Finspång), 
vi kan ha flexibel elförbrukning (men är det 20 grader kallt vill man nog inte 
stänga av värmen i 10 timmar…..), om vi har elbilar kan de åtminstone sluta ladda 
och kanske till och med mata in, batterier kanske kan hjälpa till. Dvs det finns 
tekniska lösningar, men just nu är ingen intresserad (i praktiken) av någon av 
dessa eftersom det aldrig är ”ont om el” så priset är mycket sällan väldigt högt! 
Dvs ingen ser någon som helst ekonomi i att bygga allt detta. Men visst är det 
lösbart! Och kostnaden är mycket låg! I [6] räknar jag ut att ”effektfrågan” kostar 
kanske 2-3 öre/kWh utslagen på all elkonsumtion och en vanlig hushålls-
konsument betalar kanske 130 öre/kWh. Dvs tekniskt lösbar och ekonomiskt 
överkomlig! Förhoppningsvis har detta budskap gått fram, men det måste 
repeteras! Många av de negativa kommentarerna till rapporten beror bl a på att 
detta inte framgick av rapporten. 

6.5 Ett frågetecken är nivån på elförbrukning i framtiden! Sol- och vindkraft är ju den 
energikälla som idag är till stora delar outnyttjad! SSAB vill byta sitt kol mot el (10 
TWh?), all persontrafik som elbilar (>10 TWh), tillkommer övrig industri, flyg och 
tunga transporter. Ska vi ha ”100 % förnybar energi” (inte bara el), så blir det nog 
mer elkonsumtion, men jag har svårt att se att det skulle vara omöjligt för Sverige! 

6.6 En generell utmaning är att man kan, i princip, ”byta elsystem” på 2 sätt A)man 
tar först bort det man inte vill ha (t ex kärnkraft och fossilt), priset ökar då, och 
därmed kommer det nya in (sol och vind) eftersom det blir lönsamt. B) man 
bygger först upp det ”parallella systemet”, man får då aldrig ”höga priser” eller 
”brist”, och man kan sedan ta bort det som ska bort.  
• Modell B förespråkas ibland, men mest tidigare (”vi kan ju inte stänga 

kärnkraften förrän vi har annan kraft att ersätta den med”). Problemet med 
den modellen är att den aldrig blir av utan styrmedel. Det är ju först när det 
blir ”brist” eller ”höga priser” som ”marknaden” bygger ut nåt. Elcertifikatet är 
ju ett system av modell B 

• Modell A förespråkas av såväl många ekonomer som av dagens kraftbolag. 
Metoden leder till högre priser (bra för såväl existerande vindkraft, kärnkraft 
som vattenkraft). Detta gör att storägare av vindkraft idag förstås har problem 
med om det byggs mycket produktion! De som förespråkar denna metod är 
därmed oftast absoluta motståndare till nytt certifikatsystem, eftersom det 
trycker ner priserna.  

• Det intressanta är dock att från ca 1980 är det nog metod B som förespråkats 
(”Vi kan inte stänga kärnkraft förrän det nya finns”). Fast dagens ekonomer 
argumenterar annorlunda. 

 
6.7 Slutsats: Visst är det möjligt att ha 100% förnybart, och visst är det möjligt att 

komma dit betydligt snabbare än som det ser ut från Energikommissionen. 
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