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1 Bakgrund 
Svenskt Näringsliv har låtit en konsult, Qvist Consulting Ltd, göra en långsiktig scenarioanalys om det 
svenska framtida kraftsystemet. Många frågeställningar är mycket relevanta och till viss del nya 
jämfört med tidigare studier. Vad som, generellt sett, är intressant är att sätta upp teknikneutralitet 
som en förutsättning samt att göra en ekonomisk optimering om lämplig kombination av olika 
kraftkällor. Nu senast har det kommit en uppdatering [1] som beaktar en framtida ökad elanvändning 
jämfört med den tidigare rapporten [2] [3]. 

Denna rapport kommenterar de nya antagandena och slutsatserna från den nya rapporten [1]. Den 
tidigare rapporten [2] och dess modellunderlagsrapport [3] finns kommenterade i två tidigare 
rapporter: [4] [5]. 

2 Sammanfattning 
Sol och vindenergi erbjuder nu den billigaste nya elproduktionen i huvuddelen av världen [6], och 
den fortsätter att bli allt billigare [7]. Utbyggnaden av vindkraften i Sverige sker utan subventioner 
efter det att priset på elcertifikaten närmat sig noll. För 2020 redovisade samtidigt alla de svenska 
kärnkraftsföretagen produktionskostnader som var högre än elpriset (uppgifter från offentliga 
årsredovisningar för Ringhals, Forsmark och OKG). Detta trots att de ursprungliga investeringarna 
sedan länge är avskrivna. Globalt under 2020 jämfört med året innan, ökade förnybar elproduktion 
ökade med över 400 TWh, samtidigt som kärnkraftens elproduktion minskade med nästan 100 TWh 
[8]. Förnybar elproduktion ökade från 2789 TWh (2019) till 3147 TWh (2020): +358 TWh. Till detta 
kommer vattenkraften som ökade från 4228 The (2019) till 4297 TWh (2020): + 69 TWh. Dvs totalt 
+358+69=+427 TWh. Kärnkraft minskade från 2797 TWh (2019) till 2700 TWh (2020): -97 TWh.  

De låga kostnaderna för förnybar el har gjort att kärnreaktorer i marknadsekonomier stängs av 
ekonomiska skäl [9], och pågående reaktorbyggen har avbrutits därför att återstående 
byggkostnader och förväntade driftkostnader inte var konkurrenskraftiga [10]. I Sverige har de allt 
lägre kostnaderna för sol- och vindel gjort det ekonomiskt lätt att ersätta fossila bränslen i 
transportsektorn och rimligt att investera för att ersätta kol med vätgas i stålindustrin. 

Svenskt Näringsliv har presenterat slutsatser från en datormodell gjord av en konsult som, trots ovan 
beskrivna trender, hävdar att det vore ekonomiskt optimalt att bygga nya kärnkraftsreaktorer i 
Sverige [2] [1].  

Studien, som i juni 2021 uppdaterats med ökad elkonsumtion för vätgasframställning [1] påstås vara 
en ”teknikneutral kostnadsminimering”. I [11] sidan 36 hävdas att ”Analysen innebär en optimering 
av elsystemet med målfunktionen kostnadseffektivitet. Randvillkor har utgjorts av fossilfrihet och 
försörjningstrygghet. Det huvudscenario som modellerats har utgått från teknikneutralitet, och som 
indata har investeringskostnader, driftskostnader, kapacitetsutnyttjande etc. använts.”: Detta är en 
god ambition. Men den anlitade konsultens antaganden är knappast neutrala och går heller inte i 
linje med utvecklingen av såväl marknader som investeringar i fria marknadsekonomier.  

Här är några exempel på vad som skiljer modellen från verkligheten och gör resultaten irrelevanta 
och vilseledande: 

1) Orimliga kostnader: Konsulten antar att el från nya kärnreaktorer kostar mindre än hälften av vad 
el kostar från de reaktorer som nyligen byggts eller byggs i Europa eller andra länder där kostnaderna 



är någorlunda transparenta. Se detaljkommentarer i [4], avsnitt 3.1. Samtidigt har konsulten antagit i 
”lågkostnadsalternativet” att havsbaserad vindkraft och solcellsanläggningar år 2045 kostar mer än 
vad IEA i maj 2021 [7] bedömer att de kostar år 2030. Konsulten skriver i [1], sidan 10: ”Samtliga 
ingångsvärden från tidigare scenarieanalys har bibehållits med undantag från efterfrågan (som nu är 
40 TWh/år högre än i tidigare i form av flexibel last inom elområde SE1) och de uppdateringar som 
anges i detta avsnitt”. Gällande sol- och vind-kostnader finns inget nämnt, dvs man använder samma 
nivåer som tidigare. För vindkraft visas dessa i Tabell 1, och för solkraft så står det på sidan 43 [2]: 
”En investeringskostnad på mellan 4300 kr/kWAC i lågfallet och upp till 5 400 kr/kWAC i 
referensfallet har antagits för solcellsparker”. 

 

Tabell 1 Antagna kostnader för vindkraft. Från [2], sidan 34 

I IEA:s rapport från maj 2021 finns en tabell över uppskattade kostnader, vilka visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Kostnadstabell från [7], sidan 201 

Man kan nu jämföras dessa två uppskattningar avseende investeringskostnader för sol- och vindkraft. 
Vi antar då en dollarkurs om 8.7 SEK/USD (27 augusti, 2021). Resultatet visas i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Sammanställning av data från Tabell 1 och Tabell 2 samt omräkning av data från Tabell 2 till kr/kW 

Lågkostnad Referens
År 2045 2045
sol 4300 5400 790 460 340 6873 4002 2958
vind-hav 19000 27000 3600 2020 1420 31320 17574 12354

kr/kW [konsult] USD/kW [IEA-Europa] kr/kW [IEA-Europa 8.7 SEK/USD]

2020 2030 2050 2020 2030 2050



Som framgår av Tabell 3 så är konsultens uppskattning för ”lågkostnad” år 2045 för solkraft och 
havsbaserad vindkraft ca 8% högre än vad IEA bedömer att kostnaden blir år 2030. ”Referens-fallet” 
överskattar kostnaden med 35% (sol) respektive 54% (havsbaserad vind).  

IEA presenterar också deras uppskattning av vad olika kraftslag kan förväntas kosta, per MWh, för 
olika år i framtiden. Resultatet visas i Tabell 4. 

  

Tabell 4 Vänstra delen: IEAs uppskattning om vad el från olika typer av kraftverk kan förväntas kosta i framtiden, [7] sidan 
201. Högra delen: IEA:s uppskattning om framtida kostnader omräknat till öre/kWh enligt kursen 8.7 SEK/USD. 

Konsultens märkliga antaganden (låg kostnad för kärnkraft enligt ovan och hög för sol-kraft och 
havsbaserad vindkraft) leder i modellen till att kärnkraften i Sverige ökar kraftigt eftersom modellen 
väljer det som är billigast med de kostnader som finns i modellen.  

2) Alla framtida år är torrår: Optimeringen, dvs val av billigaste kombination av kraftverk i [1], är 
gjord som om alla år vore torrår med minimal produktion av vattenkraft. Detta minskar 
möjligheterna till reglering och ökar kostnaderna för all el och särskilt med ett elsystem baserat på 
förnybar energi med variabel produktion som sol- och vindkraft. I verkligheten bör man investera för 
att klara av torrår, men maximera lönsamheten under perioder med både torrår, våtår och normala 
år. Denna modellering är felaktig och missgynnar ekonomiskt användningen av sol- och vindkraft. 
Modelleringen är inte ändrad sedan den tidigare rapporten [2], och mer detaljerade kommentarer 
om varför och hur detta är felaktigt beskrivs i [4], sidan 9, avsnitt 8. 

3) Förbud mot viss elhandel: Konsulten har valt att det inte får ske någon import av el från 
kontinenten om det finns en enda kilowatt fossilbaserad elproduktion där. Detta är ett val som inte 
gjorts av, t ex, Energimyndigheten [12] eller Svenska Kraftnät [13] i deras studier för framtida 
elsystem som gjorts under 2021. Man får, enligt konsulten, inte importera el från Danmark om det 
produceras el i ett gaskraftverk i Litauen, eller vattenkraftsel från Norge, via Danmark, om det körs 
ett gaskraftverk i södra Tyskland. Det är svårt att tro att Danmark skulle acceptera sådana 
handelshinder, och ännu svårare att tro att EU gör det. Detta är en orealistisk modellering som 
missgynnar variabel elproduktion som sol- och vindkraft. Denna modellering har inte ändrats sedan 
den tidigare rapporten, [2]. Se detaljkommentarer i [5] sidan 2. 

4) Lägre vindkraftspotential: Konsulten antar i sin studie att det finns en maximal vindkraftspotential 
om 142 TWh/år. På sidan 15 i [1] står det: ”De sammanlagda kapacitetsbegränsningarna i 
modelleringen för vindkraft begränsar dess maximala årsproduktion under det modellerade vindåret 

2020 2030 2050

131 104 100

48 30 22
48 39 35
65 35 22

LCOE öre/kWh 8.7 SEK/USD



till cirka 142 TWh.”. Svenska Kraftnät räknar i sin rapport från maj 2021 [13] i ett scenario att det i 
Sverige år 2045 produceras 211 TWh vindkraft i Sverige, se Tabell 5. 

 

Tabell 5 Från [13] sidan 50, Figur 10: Simulerat årsmedel för elproduktion, -användning och -energibalans för Sverige. För 
Scenario EF är total vindkraftsproduktion år 2045 113+98 = 211 TWh/år. 

Svenska kraftnät har en Excel-bilaga där även uppskattningar för 2050 finns med: [14] – Sol och vind 
GWh. I deras uppskattning för 2050 är den totala produktionen för Vindkraft-hav: 138 TWh och för 
Vindkraft-land: 104 TWh, dvs totalt 242 TWh. Det är 100 TWh mer än vad konsulten antar. 

Tidningen Ny Teknik har rapporterat om ansökningar till Svenska Kraftnät [15] under rubriken ”50000 
MW på gång i svenska vatten”. Enligt denna artikel finns det ansökningar till Svenska Kraftnät om 
48000 MW havsbaserad vindkraft och 19000 MW landbaserad vindkraft. Konsulten räknar med 
utnyttjningsfaktorer om 36,5% för landbaserad vindkraft och 50,2% för havsbaserad vindkraft, [2] 
sidan 34. Detta ger att det nu (2021) finns ansökningar om (48000*0,502+19000*0,365)*8760 =272 
TWh/år. 

Tyskland, med 8 ggr mer befolkning på ungefär samma yta som Sverige, och en betydligt kortare 
kustlinje producerades redan år 2020 ca 132 TWh vindkraft, se [16]: Wind energy supply 2020: 131.9 
TWh. Konsultens gräns i [1] om en maximalt tillåten produktion på 142 TWh vindkraft/år är därmed 
69 TWh mindre än vad Svenska Kraftnät antar för 2045, 100 TWh lägre än vad de antar för 2050 och 
ännu större skillnad till möjlig produktion i de ansökningar som rapporterats. 

5) Orimliga norska elpriser: Medan svensk vattenkraft modelleras (i [1], inte ändrad sedan [2]) på ett 
sätt som stämmer någorlunda med hur elmarknaden fungerar, antas norska vattenkraftägare bete 
sig speciellt: De tillåter import vid ett visst lågt pris men är bara beredda att producera för den 
svenska marknaden om elpriset är 30 öre/kWh högre. Denna restriktion missgynnar variabel 
produktion, som sol- och vindkraft, eftersom det finns en mycket stor mängd reglerbar vattenkraft i 
Norge, som med denna metod inte kommer utnyttjas. Men det är svårt att föreställa sig hur man 
skulle kunna ingripa i den nordiska elmarknadens budsystem så att en sådan begränsning går att 
förverkliga. För detaljer, se [5] avsnitt 2.2. 

6) Begränsad flexibilitet: I konsultens studie är den stora förändringen i [1] jämfört med [2] en 
signifikant ökning av vätgasanvändning i gruv/stål-industrin, se Tabell 6 - Tabell 7.  

 

Tabell 6 Från [1], sidan 7: Tabell 2, Ingångsvärden för modellering av fossilfri järn & ståltillverkning i Sverige 2045 (SE1) 



 

Tabell 7 Från [1], sidan 8: Tabell 3, Ingångsvärden för modellering av fossilfri järn & ståltillverkning i Sverige 2045 (SE1) 

Här antas därmed Hybrit lagra vätgas i knappt två dygn [121 GWh]/[6279 MW] = 19.3h. och ha en 
”kostnadsfri överkapacitet” på elektrolysörer om [1255 MW]/[6279 MW]  20%. 

Hybrit-projektet har själva presenterat en kapacitet att kunna lagra vätgas för 14 dagar, och en 
överkapacitet om 80% för att avspegla vindkraftens variation, se Figur 1. Hela presentationen från 
Hybrit/Vattenfall kan ses enligt [17]. 

 

Figur 1 Från en presentation av Vattenfall vid en seminarium 20 december 2020 (på svenska) och samma slide (på engelska) 
finns tillgänglig enligt [17]. 

Konsultens data innebär en minskning av möjligheterna att balansera vind- och solkraft, dvs en 
underskattning av tillgänglig flexibilitet på konsumtionssidan. 

7) Kärnkraftverk fungerar alltid: Kärnkraften antas, av konsulten, inte bara en låg kostnad i 
datormodellen, dessutom antas att den fungerar perfekt med 100% av planerad tillgänglighet. I 
verkligheten är det sällan sant. Ibland är det väldigt fel. Vid topplast-timmen år 2009 fungerade bara 
60% av kärnkraften, 2012 var det bara 55%. För detaljer, se [4] sidan 5. Sommaren 2021 var Ringhals 
3 avställd på grund av en oplanerad liten olycka med ett bränsleelement. Man planerade Ringhals 3 
efter årlig revision den 20 juni [18] men i början av juni tappade man ett bränsleelement. Efter ett 
tiotal meddelanden där man angivit olika tidpunkter för när reaktorn skall kunna starta står den 
fortfarande still i början av september [19]. Dvs en förlängd revision om 2 månader som 
rapporterades i närtid innan den inträffade. Inte heller Forsmark 2 har gått som planerat under 
sommaren 2021. Natten till den 23 augusti snabbstoppad reaktorn [20].  Man sade först att den 
skulle starta efter 45 timmar och att alla säkerhetssystem fungerat. Men det visade sig att 
styrstavarna reglersystem inte fungerat vilket försenade återstarten flera gånger [21]. Tidpunkten för 
återstart ändrades 5 gånger och fredagen den 27 augusti var anläggningen igång igen. Under denna 



vecka fungerade därmed vare sig Ringhals 3 eller Forsmark 2, dvs långt ifrån antagna 100% 
tillgänglighet. 

De märkliga begränsningar av marknaden som konsulten gör driver upp kostnaden för 
elförsörjningen och går emot idén om att minimera kostnaden. Begränsningen i fri handel med el 
skulle leda till att industrin i Sverige skulle betala onödigt mycket för elen och konkurrenskraften 
skulle försämras i relation till länder som använde billigare elproduktionsteknik och fri elhandel. Det 
är svårt att förstå att denna styrning av marknaden som modellen bygger på skulle ligga i vare sig 
Svenskt Näringslivs medlemsföretags eller Sveriges intresse. Konsulten inför handelsbegränsningar 
med omvärlden och en märklig prisbeskrivning för Norge, vilket kraftigt minskar intresset för rationell 
kontinuerlig balansering i Norge. Den gör svensk elförsörjning dyrare än i en framtid där företag i 
konkurrens får ordna kontinuerlig elförsörjning till lägsta möjliga kostnad. De orimliga antagandena 
som görs och de slutsatser de leder till riskerar att vilseleda politiska och industriella beslutsfattare. 

Förnybar el växer snabbt i världen eftersom sol- och vindenergi ger billigast el och kostnaderna 
fortsätter att sjunka. Samtidigt har allt billigare batterier, vätgasproduktion och elektronik gjort 
balanseringen av elsystemet enklare och effektivare. När stabil kapacitet eller frekvensstabilitet 
upphandlas i konkurrens gör den tekniska utvecklingen att förnybar el och batterier redan nu kan 
vara ett bättre alternativ än tunga generatorer i termiska kraftverk. Från [22] framgår ”When an issue 
happens or maintenance is required on the power grid in Australia, the Energy Market Operator calls 
for FCAS (frequency control and ancillary services) which consists of large and costly gas generators 
and steam turbines kicking in to compensate for the loss of power. Electricity rates can be seen 
reaching $14,000 per MW during those FCAS periods. Tesla’s 100MW/129MWh Powerpack project in 
South Australia can provide the same service cheaper, quicker, and with zero-emissions, through its 
battery system.” 

Det är svårt att tro att Svenskt Näringsliv verkligen förstår hur konsultens simuleringar gjorts. Om de 
gör de, så är det än svårare att förstå om de verkligen anser att slutsatserna från dessa 
modellkörningar är relevanta för beslutsfattare inom politik och näringsliv. 
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