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abstract	

The low electricity price in Scandinavia are today a result of low prices in fossil energy and a 

not functioning carbon credit system. The system does not affect all energy users. In 

combination with recent economic crisis the energy use have been lower than expected which 

made the prices of carbon credits to drop. This puts Sweden in a particular situation when the 

nuclear power plants one after another achieves their maximum age of 60 years and investments 

in new nuclear are way to high. The last nuclear reactor have a calculated closing date in 2045. 

Until then, around 35 percent of Sweden’s electricity production needs to be replaced with 

renewable energy. Another obstacle for building new nuclear power is the Swedish 

governments goal of 100 percent renewable electricity production in 2045. 

To force this change of the energy system the investment climate needs to change. Investments 

in renewable energy needs to be profitable. The certificate market is supposed to make 

investments in renewable energy possible, but seems to be handled without care at the moment 

which puts the situation a bit out of control. New directives will be needed, especially when the 

certificate system seems to be extended with 18 TWh between 2020-2030. If handled with care, 

the system will make a great impact on needed energy transition. 

• Hydropower are the largest and most stable energy source in Sweden and will be central 

in the future energy system. The investments will be more profitable as the real estate 

tax will decrease during a four-year period, 2017-2020. Obstacles for investments in 

hydropower is the environmental goals which can be a problem in the future. In my 

analysis the investment cost in small hydropower plants are under high economic 

pressure. 

• Nuclear power does not seem to have a future in the Swedish energy system beyond 

2045. Investments in new nuclear power will according to my calculations not be 

profitable earlier than 2050. The last nuclear reactor will according to the future 

scenarios of the Swedish Energy Agency be closed in 2045. 

• Electricity from combined heat and power plants will probably take a big part in the 

energy transition and there is a big potential for using forest waste as fuel in the power 

plants. The cost situation is hard to analyze since most of the power plants are built to 

cover the demand for heat energy production and the electricity production is just a 

smaller part of the total output. To increase the electricity production from biomass will 

create good possibility to stabilize the energy system when the nuclear power is phased 

out and is necessary in a situation when great parts of the electricity production will be 
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from variable energy sources such as wind power and solar power. With a higher 

amount of biomass as fuel the competition with other sectors will increase. This makes 

the investment costs hard to predict in the future. 

• The recent years the investments in wind power have increased enormously. But, the 

investments are not all profitable and are great dependent on the certificate market. 

When analyzing the costs for wind power in the future, global prices and forecasts are 

used. This is because the biggest cost for investing in wind power is the capital cost. 

The forecasts show a small decrease in investment cost, which according to my analysis 

makes the wind power heavy depending on the possibility to get certificates until the 

year 2030. Also, according to my analysis, the wind power will probably manage its 

own costs and have a return of investment without economical support around 2030. 

The same time the certificate system is planed to be phased out. 

• Photovoltaics is today very pricey and produce a very small part of the electricity in 

Sweden today. But, future forecasts of the global market for photovoltaics predict a 

heavy drop in investment cost and could make a return of investment in Sweden without 

economical support around 2040 according to my analysis. This will probably be a game 

changer in the future of power production. 
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Sammanfattning	

Idag råder låga elpriser i Norden. Den svenska elmarknaden är hårt pressad av låga fossila priser 

i kombination med ett system för utsläppsrättshandel som inte fungerar helt. Alla 

energianvändare omfattas inte av systemet och i kombination med låg ekonomisk utveckling 

de senaste åren, har energianvändningen minskat, vilket genom minskad efterfrågan på 

utsläppsrätter fått priset att sjunka kraftigt. I takt med att elcertifikatsystemet har pressat ner 

kostnadsbilden för förnybar energi har ett överskott av el producerats i Sverige. Det har pressat 

priserna då överskottselen exporterats och då konkurrerar med billig el från fossil energi. 

Situationen är problematisk för investerare i elproduktion då utgifterna i många fall är högre än 

intäkterna. Speciellt om elproducenten ej tilldelats elcertifikat. I Sverige befinner vi oss även i 

en situation där kärnkraft står för en stor andel av vår elproduktion. Det är en energikälla som 

snart uppfyller sin fulla livslängd och står inför omfattande reinvesteringar de kommande 

decennierna. Viljan för investeringar i befintlig kärnkraft hämmas av höga kostnader relativt de 

låga elpriserna idag. Även osäkerheten i utformningen av energipolitiken påverkar. I takt med 

att politiken utformas för att möta målet om 100 % förnybar elproduktion år 2045 känns en 

framtid för kärnkraften allt mer mörk. En kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion skulle 

krävas för att möta kärnkraftens bortfall. Samtidigt är investeringsviljan mycket hämmad av de 

låga elpriserna. För att göra dessa investeringar lönsamma krävs ett väl fungerande 

elcertifikatsystem till dess att investeringarna kan klara sig på egna intäkter från elpriset. 

Här presenteras sammanfattat resultaten från min analys: 

• Vattenkraften har stor potential ekonomiskt för att byggas ut. Vad som sätter stopp är 

miljömål och viljan att skydda älvar. Diskussionen kring miljömål för vattendragen kan 

till och med påverka vattenkraften i sådan omfattning att kapaciteten minskar på sikt. 

Dock beräknas vattenkraftens kapacitet öka något i framtiden enligt 

Energimyndighetens (2017) senaste scenariorapport. 

• Nyinvesteringar i kärnkraften är idag mycket osäkra och dyra investeringar. Resultatet 

av min analys verkar inte heller påvisa ekonomisk lönsamhet för nyinvestering i 

kärnkraft förrän tidigast år 2050 med dagens situation. 

• Kraftvärme har stor potential med skogsavfall som bränsle. Dock är kostnadsbilden svår 

att analysera då elproduktion sker i samband med värmeproduktion och styrs av 

värmebehovet. Ökad kraftvärmeproduktion från biobränslen konkurrerar också med 

andra användningsområden för bränslet. Kostnaderna är därför svåra att förutse. Dock 
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beräknas kraftvärmen bli nödvändig som bas- och reglerkraft i framtiden för att 

stabilisera elproduktionen i en framtid utan kärnkraft. 

• Vindkraften byggs kraftigt ut idag. Dock är marginalerna mycket små och behovet av 

elcertifikat stort. Enligt analysen beräknas vindkraft kunna klara sig utan ekonomiska 

stöd runt ca år 2030 beroende på hur elpriset utvecklas. 

• Solkraften står för en mycket liten elproduktionsandel idag. Dock har solkraft en enorm 

potential i framtiden i takt med allt högre teknikutveckling och pressade globala 

produktionskostnader. Efter att ha kombinerat erhållen analys av solcellsmarknaden 

fram till 2050 med framtidsscenarier för elmarknaden, beräknas solkraft i min analys ha 

möjlighet att klara sig utan ekonomiska stöd i Sverige från ca år 2040. 
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1 Introduktion 
De senaste årens låga elpriser kan resultera i ett minskat intresse att investera i ny elproduktion 

i takt med lägre marginaler. Då intäkter till elproduktionsbolag till största delen består av 

intäkten från försäljning av el på spot- eller terminsmarknaden är investeringsramarna mycket 

beroende av elprisets utveckling. Dagens låga elpris är nära sammankopplat med det låga priset 

på kol och utsläppsrätter då elmarknaderna i Europa till stor del är sammankopplade. I takt med 

utbyggnad av nya transmissionsledningar mellan Skandinavien och övriga Europa ökar 

integrationen mellan den Skandinaviska elmarknaden och andra marknader. Då får även kol- 

och utsläppsrättspriset större inflytande på den svenska elmarknaden på grund av att 

elproduktionen i övriga Europa till stor del är grundad på fossil energi. 

Det senaste året har stort arbete från statligt håll gjorts för att utreda förutsättningarna på 

elmarknaden. Det är inte helt självklart hur långsiktiga investeringar ska göras då lönsamheten 

är bristande på många håll och utvecklingen av produktionsstöd inte är helt självklar. 

Energikommissionen tillsattes av regeringen år 2015 och lämnade den 9 januari 2017 över sin 

utredning, ”Kraftsamling för framtidens energi”. Det är en kvalificerad sammanställning av det 

svenska energisystemet och grundar sig på rapporter från olika organisationer och myndigheter. 

En tidigare rapport släppt av Energikommissionen 2016, ”Promemoria om de ekonomiska 

förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion”, bygger på en rapport sammanställd av 

Sweco 2016, ”Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag”. I de två rapporterna 

presenteras kostnader för elproduktion för respektive energislag där specifika kostnadsposter 

presenteras djupare. 

Fem av de största politiska partierna i Sverige beslöt i juni 2016 om en Ramöverenskommelse 

om svensk energipolitik vilken stakar ut riktlinjer för framtiden. Dessa politiska riktlinjer vilka 

är blocköverskridande ger starka indikationer för hur politiken kommer att formas för 

framtiden. Då överenskommelsen är blocköverskridande minskar risken för drastiska 

förändringar vid ett eventuellt regeringsskifte. 

I mars 2017 släppte även Energimyndigheten en rapport, ”Scenarier över Sveriges energisystem 

2016”. Där presenteras scenarier vilka även kommer ingå i analysen i denna uppsats. 

Genom att kombinera prisscenarier från Energimyndigheten 2017 med kostnadsexempel och 

diskussioner kring kostnadsposters framtida utveckling för uppförande av elproduktion är målet 

att investeringsbeslut kan göras på väl grundade förutsättningar om elmarknadens utveckling. 
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1.1 Mål och syfte 
Målet är att analysera avsevärda kostnadsposter för elproduktion i syfte att ge en tydligare bild 

av läget för investerare. 

Rapporterna från Sweco 2016 och Energikommissionen 2016 presenterar grundligt fördelar och 

hinder för respektive elproduktionsslag. Kostnadsberäkningar utförs för dels upprustning, men 

även nybyggnad av de olika energislagen. Energikommissionens rapport ”Kraftsamling för 

framtidens energi” presenterar även förslag på ageranden till regeringen. 

Energimyndighetens rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2016” presenterar fem 

olika framtidsscenarier för det svenska elsystemet. Dessa fem scenarier används för att ge en 

bild av var det svenska elsystemet är på väg och är intressant för diskussion om hur exempelvis 

utfasningen av kärnkraften kan se ut, men även utbyggnaden av andra energislag. Till dessa 

scenarier presenteras också framtidsprojektioner av elpriset vilket är mycket viktigt för att 

diskutera eventuella ekonomiska marginaler för elproduktionen. 

Med utgångspunkt från input från dessa källor är målet att: 

1. Analysera de enskilda energislagens produktionskostnader, utifrån kostnadskategorier 

och storlek av den totala kostnaden 

2. Utreda hur de kostnadsfaktorer för elproduktionen som är betydande kan komma att 

utvecklas med utgångspunkt från förväntningar på framtiden, samt hur investeringars 

sårbarhet kan tänkas förändras. 

3. Att utreda hur politiska beslut och andra faktorer kan påverka kostnadsbilden för 

uppförande av ny, eller upprustning av befintlig elproduktion. 

Diskussionen kommer även fokusera på eventuella brister i redan framtagen data. 

1.2 Frågeställning 
För att uppfylla syftet med examensarbetet kommer arbetet fokusera på följande 

frågeställningar: 

• Hur ser den svenska elmarknaden ut idag? – Elmarknadens utformning i kombination 

med politiska styrmedel lägger grunden för ekonomiska förutsättningar för 

investeringar i elproduktion. Det ger en inblick i hur dagens problem har uppstått och 

vad det innebär för investerare på elmarknaden. 

• Hur ser kostnadsbilden ut för uppförande av ny- och upprustning av befintlig 

elproduktion? - Det är grunden för resonemanget kring elproduktionskostnader och 
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analys av utvecklingen av stora kostnadsfaktorer. Frågan besvaras genom granskning 

av rapporter från myndigheter och näringsliv. 

• Vad finns det för styrmedel och skatter idag och hur kan de utvecklas i framtiden? – Det 

är en viktig fråga för att kunna göra analys av utvecklingen av stora kostnadsfaktorer. 

Hur styrmedel och skatter påverkar ingående parametrar i kostnadskalkyler kan ofta 

vara avgörande för investeringsbeslut. Frågan ska besvaras genom att granska rapporter 

från myndigheter och näringsliv. 

• Hur beräknas elpriset förändras fram till år 2050? – Prisutvecklingen på elmarknaden 

är mycket intressant för viljan att investera i elproduktion. Ju högre elpriset är desto 

större marginaler kan räknas hem vid försäljning av den producerade elen. Frågan 

kommer besvaras genom att granska scenarioanalyser för elpriset gjorda av både Sweco 

2016 och Energimyndigheten 2017. 

1.3 Avgränsningar 
Då intäkten av försäljning av el till energiproducenter är det aktuella priset på elbörsen Nord 

Pool kommer uppsatsen begränsas till att enbart behandla spotmarknaden och 

terminsmarknaden på el. Avgränsning kommer geografiskt i största möjliga mån ske mot 

Sverige, men med ökad export/import och fler transmissionsledningar till övriga Europa ökar 

även marknadsintegrationen. 

Det finns många olika energislag idag, men investeringsberäkningar kommer fokusera på de 

fem vanligaste, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, kraftvärme och solenergi. 

I dagsläget införs en så kallad effektmarknad både i Frankrike och Storbritannien. Tyskland 

och Norden har valt att avvakta. Implementeringen av en marknad för effekt istället för en så 

kallad energy-only-marknad, vilket vi har i Sverige, är en mycket stor och långsam omställning. 

Det anses också vara mycket omständligt att återgå från effektmarknad till energy-only-

marknad om det skulle visa sig inte fungera som tänkt. Det verkar därför inte vara aktuellt i 

dagsläget att införa en sådan marknad i Sverige och därför lämnas en sådan diskussion utanför. 

2 Metod 
För att besvara frågorna i frågeställningen och analysera kostnadsposterna för elproduktion har 

en litteraturstudie gjorts. Energikommissionens rapport till regeringen år 2017 ” Kraftsamling 

för framtidens energi” diskuterar övergripande läget i det svenska elsystemet. Där presenteras 

även förslag och bedömningar till regeringen vilket ska utgöra underlag för utformningen av 
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energipolitiken. Som komplement till den rapporten släppte Energikommissionen en rapport 

hösten 2016, ” Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk 

elproduktion” vilken bygger på en rapport från Sweco 2016 ”Ekonomiska förutsättningar för 

skilda kraftslag”. Där analyseras kostnader för drift av de olika energislagen idag. Även 

marknadsanalyser och framtidsscenarier för elpriset presenterar. 

Som komplement till rapporterna från Sweco och Energikommissionen, har jag använt en 

rapport från Energimyndigheten från mars 2017, ”Scenarier över Sveriges energisystem 2016”. 

Där presenterar Energimyndigheten fem olika scenarier för framtiden. Jag har valt att basera 

uppsatsen på dessa fem scenarier och låter dem utgöra grunden i analys och diskussionen. Där 

elprisscenarier utgör framtidstron på elmarknaden och därmed även representera framtida 

intäkter i kombination med potentiella styrmedel. Data om elanvändningen och eltillförseln 

visar hur användningen och utbudet på elmarknaden väntas förändras de kommande 

decennierna. Valet föll på Energimyndighetens rapport då jag inte fick ta del av data för 

elprisscenarier som presenteras i Swecos rapport från 2016. Energimyndighetens data är 

offentlig. Jag har dock valt att beskriva Swecos elprisscenarion då de följer samma trend som 

Energimyndighetens scenarier. Genom att visa hur de båda följer samma utveckling ges extra 

tyngd i analyserna då de är utformade på olika sätt och är från olika källor. 

Kostnader för ny elproduktion ges från rapporten ”El från nya och framtida anläggningar 

2014” av Elforsk 2014. Där presenteras kostnader för nyproduktion från olika anläggningar och 

energislag. Dessa kostnadsförslag utgör grunden för nyproduktion och framförallt 

investeringskostnad i vindkraft och solkraft. 

Genom att använda kostnadsexempel från Elforsk 2014, Energikommissionens Promemoria 

2016 och Sweco 2016 har en bild av kostnadsposternas storlek givits. Hur de förändras i 

framtiden varierar för typ av kostnadspost. Skatter och avgifter beror exempelvis på politiska 

beslut medan kapitalkostnader för exempelvis vind- och solkraft istället beror av 

teknikutveckling och möjliga skaleffekter vid global produktion av teknik. Framtidsutsikter för 

materialkostnader och kapitalkostnad i stort för en framtida elproduktionsanläggning är mycket 

svårt att analysera, men kvalificerade försök har gjorts för vindkraft från Global Wind Energy 

Council 2017 och Fraunhofer-Institute for Solar Energy Systems 2015. Vad gäller den högst 

aktuella diskussionen om vattenkraftens framtid med avseende på vattendomar och regler för 

att uppnå miljömål har en intervju genomförts med Gunilla Andrée på Energiföretagen Sverige. 

Genom att i analysen kombinera estimeringar av framtida produktionskostnader för de olika 

energislagen, i kombination med uppgifter om hur de kan påverkas av politiska beslut och 
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styrmedel, jämförs de mot elprisscenarierna från Energimyndigheten 2017 för att analysera var 

i tiden lönsamhet uppstår, både med och utan styrmedel. 

Analysen gör jag i avsnittet ”Elproduktion i Sverige” efter presentation av varje energikälla. 

Målet är att presentera en elproduktionskälla med ingående kostnadsfaktorer för att sedan 

analysera kostnadsbilden i samma skede.  

2.1 Energimyndighetens framtidsscenarier 
För att diskutera möjliga prisutvecklingar på el såväl som framtidsscenarier för elanvändningen 

användes Energimyndighetens scenarier över Sveriges energisystem med fokus på elsystemet. 

Dessa scenarier utgör grunden i uppsatsen. Genom att använda Energimyndighetens uppgifter 

om elprisscenarier, elanvändning och eltillförsel är informationen jämförbar med de redan  

definierade scenariernas olika utgångspunkter. Energimyndigheten använder en modell som 

heter TIMES-NORDIC och inkluderar det stationära energisystemet i Sverige, Norge, Finland 

och Danmark. Modellen innehåller också elproduktion, elanvändning och fjärrvärmesystem i 

Tyskland, Polen och Baltikum (Energimyndigheten, 2017). Nedan följer en kortfattad 

beskrivning av scenarierna. 

Generellt för de fem scenarierna: 

• Kärnkraft – De fyra äldsta reaktorerna tas ur drift senast år 2020. De återstående sex 

reaktorerna beräknas vara i drift resten av livslängden och beräknas stängas ner 

efterhand till år 2045. I Rapporten beräknas nyuppförd kärnkraft tillåtas efter 2030 och 

då ha en beräknad produktionskostnad om ca 60 öre per kWh. Dock beräknas inte för 

något scenario att kärnkraften kommer byggas ut, då på grund av dålig lönsamhet. 

• Vattenkraft – Det antas tillkomma 0,5 TWh ny vattenkraft i Sverige innan år 2020 och 

till 2030 uppnå 1 TWh. Produktionskostnaden för uppförandet beräknas till 40-50 öre 

per kWh och beror på typ av investering. Kapacitetsökningen görs mestadels i befintlig 

storskalig vattenkraft vilket då kan generera intäkter från elcertifikat. En del innefattar 

även ny småskalig vattenkraft. Genomsnittsproduktionen beräknas då höjas från 67,1 

TWh till 68,6 TWh. 

• Kraftvärme – Ny biobränslebaserad kraftproduktion baseras i modellen på olika 

tekniker och storlekar, även avfallsbaserad kraft- och värmeproduktion. Men de stora 

begränsningarna är relaterade till bränsleresurser och pris på bränsle. 
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• Vindkraft – Energimyndigheten antar att möjlig utbyggnad av landbaserad vindkraft 

uppgår till 100 TWh. I beräkningarna tas även en försämrad intjäningsförmåga med i 

takt med att vindkraften uppnår en viss gräns. 

• Solkraft – Solkraften beskrivs med tre olika teknikklasser: installationer på villatak både 

med batteri och utan. Även stora installationer på mark (Energimyndigheten, 2017). 

Nedan presenteras Energimyndighetens fem scenarier (Energimyndigheten, 2017): 

• ”Referens EU” är här ett referensscenario vilket baseras på klimatrapporteringen till 

EU-kommissionen. Prisutvecklingen för utsläppsrätter och fossila bränslen reflekterar 

förutsättningarna från EU-kommissionen (Energimyndigheten, 2017). 

• ”Hög BNP” – I scenariot antas högt BNP, men är i övrigt samma som i Referens EU. 

Scenariot simulerar ett fall med höga utsläpp av koldioxid enligt kraven från 

klimatrapporteringen (Energimyndigheten, 2017). 

• ”Höga fossilpriser” – Scenariot antar ett högt pris på fossil energi, men är i övrigt 

samma som i Referens EU. Är istället ett scenario med låga utsläpp av koldioxid enligt 

kraven från klimatrapporteringen (Energimyndigheten, 2017). 

• ”Lågt elpris” – Scenariot antar lägre prisnivå på fossila bränslen och utsläppsrätter. 

Scenariot används för att kunna simulera hur elproduktionen kan tänkas se ut i ett sådant 

fall. Det utgår från aktuella terminspriser till år 2020 och med det görs framskrivningar 

till år 2050. Effektskatten för kärnkraft beräknas också bort. Övrig data är samma som 

i fallet Referens EU (Energimyndigheten, 2017). 

• ”Lågt elpris + 18 TWh” – Scenariot är detsamma som Lågt elpris, men med ytterligare 

18 TWh elcertifikat mellan åren 2020-2030 som är tanken efter 

Energiöverenskommelsen. Det simulerar då hur utvecklingen kan se ut med planerat 

extra elcertifikat och samtidigt låga priser på utsläppsrätter och fossil energi 

(Energimyndigheten, 2017). 

  



3 Det svenska elsystemet 
Det svenska elsystemet står idag inför stora förändringar. Här följer en genomgång av politiken 

vilken formar elsystemets framtid. Även en kortare förklaring av elnätet. 

3.1 Energipolitisk ramöverenskommelse 
Den Svenska elproduktionen är mycket omdiskuterad idag och stora förändringar i 

produktionen kan ske de kommande åren. Enligt en ramöverenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna den 

2016-06-10, är följande mål presenterat; 

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 

utsläpp. 

• Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte 

ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 

stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

• Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas 

fram och beslutas senast 2017 (Ramöverenskommelse, 2016). 

Det svenska elsystemet är mer eller mindre fritt från fossil energi idag. Trots minimala utsläpp 

av fossila växthusgaser är kärnkraften ingen förnybar energikälla. Målet om 100% förnybar 

energi, men utan krav att kärnkraften är urfasad är därför motsägelsefullt. Dock kan det 

självklart påverka investeringsviljan i framtiden då investeringar i kärnkraft är mycket 

kostsamma med långa tidshorisonter. Det är däremot mål som främjar utbyggnaden av olika 

typer av förnybar energi. Dagens låga elpriser kan däremot ha en hämnade effekt på 

investeringsviljan. 

3.2 Elnätet 
Det svenska elnätet påverkas stort av den stundande energiomställningen. Den ökande 

decentraliseringen av elproduktionen ställer allt högre krav på lokalnät och regionnät, medan 

stamnäten också kräver stora investeringar för att klara av den ökade integreringen med 

omkringliggande länder. 

Det svenska elnätet delas in i tre delar: stamnät, regionnät och lokalnät. Totalt har elnätet 

ledning till en sträcka av 552 000 km. Stamnätet förvaltas av Svenska kraftnät och transporterar 
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energi över långa avstånd över landet. Regionnäten transporterar energi från stamnäten till 

lokalnäten (i vissa fall direkt till stora energianvändare) och lokalnäten distribuerar sedan 

elenergi till användare. Ansvaret för underhåll i regionnät och lokalnät ansvarar ägaren för. I 

Sverige finns det totalt 173 elnätsföretag i Sverige. 157 lokalnätsägare, 21 regionnätsägare och 

två stamnätsägare eller ägare av utlandsförbindelser (Energikommissionen, 2017). 

Tillgängligheten på effekt är mycket väsentlig för att upprätthålla ett stabilt elsystem. Ett 

momentant effektbehov kan pendla mellan 8 000 och 27 000 MW per timme. Det kan därför 

krävas att reservkraft finns tillgänglig vid stunder då effekttoppar kan uppstå. Effekttoppar är 

vanligast på vintern i Norden då det är som mörkast och kallast och el används även för 

uppvärmning (Energikommissionen, 2017). 

Från den 1:a november 2011 är Sverige indelat i fyra olika elprisområden, SE1, SE2, SE3 och 

SE4. Sverige delades in i elprisområden för att enklare kunna detektera vilka områden där 

elproduktion behöver byggas ut och hur ledningar behöver utvecklas för transmission av el. Då 

elpriset bestäms genom utbud- och efterfrågan kommer variationerna i elpris mellan de olika 

elprisområdena ge indikationer var ny produktion kan tänkas behövas (Elområden, 2011). 

Det svenska elsystemet är sammankopplat i ett nordiskt elsystem (undantaget Island) med 

förbindelser till Tyskland, Polen och Litauen. Sammankopplingen är viktig för balansen i 

systemet. Förbindelser med växelström används då näten är synkrona, vilka de är till Norge, 

Danmark och Finland. Då näten ej är synkrona eller på långa avstånd används likström som till 

Tyskland, Polen och Litauen. Likström finns även i vissa fall till Finland och Danmark 

(Energikommissionen, 2017). 

Norden är indelat i 15 olika elområden. Elkraft flödar då från områden med överskott till 

områden med underskott. Detta sker sömlöst och all elkraft som lämnar Sverige är då 

exporterad el (Energikommissionen, 2017). Sverige har normalt en nettoexport av el och år 

2015 uppgick den till rekordhöga 22,6 TWh (Svensk Energi, 2016). 

Övergången mot förnybar energiproduktion kan ses som en decentralisering av elproduktionen, 

då större andel förflyttas från stora produktionsanläggningar till mindre anläggningar och även 

privat mikro-produktion. Det ger stora utmaningar för det svenska elnätet, att upprätthålla 

lokala elnäts kapacitet, koppling med regionnäten och sedan sammankopplingen med 

stamnäten. Kapaciteten att kunna styra leveransen av elkraft med efterfrågan då dels den 

momentana produktionen kan vara oviss på grund av väderförhållanden, men även då 

produktionen är utspridd och alla näten måste hålla frekvensen uppe. 
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4 Elanvändning i Sverige 
Framtiden för den svenska elanvändningen är mycket intressant vid en analys av investeringar 

i elproduktion. Hur elanvändningen kan tänkas se ut utifrån olika scenarier ger grunden för 

behovet av framtida eltillförsel. 

Elanvändningen i Sverige ökade kraftigt under 1970- och 80-talet, men har sedan mitten av 80-

talet legat ganska stabilt runt ca 140 TWh elenergi per år. De olika faktorerna som påverkar är 

bland annat ekonomisk och teknisk utveckling, elpriset, näringsliv och industri, väder- och 

befolkningsförändringar (Statistiska Centralbyrån A, 2016). 

Figur 1 visar elanvändningen per sektor i Sverige mellan åren 1970-2014 (Statistiska 

Centralbyrån A, 2016). 

 

 

Figur 1. Figuren visar elanvändningen i Sverige per sektor mellan åren 1970 och 2014 (Statistiska Centralbyrån A, 2016). 

4.1 Elanvändningen i framtiden 
Framtiden för elanvändningen spelar stor roll för hur eltillförseln ska dimensioneras. I dagsläget 

är produktionen högre än användningen vilket ger en situation med nettoexport av el. Men i 

takt med utfasningen av kärnkraften och osäkerhet kring framtida elanvändning är behovet stort 

att bygga ut förnybar elproduktion. 
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Den ständigt pågående urbaniseringen idag förändrar mönstret för elanvändningen som 

centraliseras till tätorter. Det ger en skevare balans på landsbygden där investeringar i elnät blir 

mindre lönsamma och kostnaderna för elnäten i städerna ökar. 

Samtidigt som en ökad urbanisering påverkar elanvändningen ökar också elektrifiering av 

transporter. Det kan bli en stor faktor i hur elkraften ska distribueras i Sverige. Det kan antingen 

leda till ökade effekttoppar och kan påverka region- och lokalnät utan styrning eller incitament. 

Men med styrning av systemet och incitament kan istället elektrifieringen av transporter minska 

belastningen på elnätet (IVA, 2016). Elektrifieringen sker dock långsamt och beräknas utgöra 

en liten del av totala energianvändningen (Energikommissionen, 2017). 

4.2 Framtidsscenarier för elanvändning från Energikommissionen 
Det har nyligen presenterats olika scenarion för framtidens elanvändning. Energikommissionen 

har gjort en sammanställning av framtidens elanvändning utifrån följande rapporter; 

• Energimyndigheten 2014a, ”Scenarier över Sveriges energisystem, 2014 års långsiktiga 

scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen” 

• Profu (2012) – ”Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Energimyndighetens 

långsiktsprognos 2012” 

• North European Power Perspectives (NEPP) (2015) – ”Elanvändningen i Sverige 2030 

och 2050” 

• Swedish Environment Institute (IVL) och World Wildlife Fund Sweden (WWF) (2011) 

– ”Energy scenario for Sweden 2050 based on Renewable Energy Technologies and 

Sources”. 

Enligt Energikommissionen är Energimyndighetens och Profus elanvändning angiven inklusive 

distributionsförluster. NEPP och IVL/WWFs scenarier är exklusive distributionsförluster. 

Distributionsförluster uppgår till ca 10 procent av elanvändningen och vilket gör siffrorna svåra 

att jämföra. Men den beräknade sammantagna bilden är att framtida elanvändning enligt dessa 

källors prognoser ligger inom följande spann; 

• För 2030: 116-162 TWh 

• För 2050: 107-195 TWh (Energikommissionen, 2017). 

4.3 Framtidsscenarier för elanvändningen från Energimyndigheten 
Figur 2 visar elanvändningens utveckling i Sverige enligt Energimyndighetens scenarier 

(Energimyndigheten, 2017). 
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Figur 2. Figuren visar elanvändningen i Sverige, totalt och uppdelad på sektor, fram till år 2050 enligt Energimyndighetens 
framtidsscenarier (Energimyndigheten, 2017). 

Elanvändningen i framtidsscenarierna skiljer sig något mellan varandra, men spridningen på 

estimeringarna till år 2050 är mindre än i scenarion från Energikommissionen. Fram till 2020 

beräknas inte vara någon större skillnader i elanvändningen mellan scenarierna, men till år 2050 

varierar elanvändningen mellan ca 138-152 TWh. För de scenarier där elpriset antas vara lågt 

och antalet elbilar vara högre, beräknas hög elanvändning och tvärtom för de scenarier med 

högt elpris vilket då ger lägre elanvändning (Energimyndigheten, 2017). 

5 Elmarknaden 
I följande avsnitt om elmarknaden kommer en beskrivning av hur elpriset och elhandel fungerar 

i dagsläget även framtidsscenarier för elpriset presenteras vilket är viktigt för att kunna estimera 

framtida intäkter för investeringar i elproduktion. Kapitlet behandlar även politiska styrmedel 

såsom utsläppsrätter och Elcertifikat vilka har stor betydelse för investeringars intäkter idag 

och i framtiden. 

5.1 Utsläppsrätter 
Handel med utsläppsrätter är ett system implementerat i EU där ett tak sätts för utsläpp av 

växthusgaser till atmosfären. Aktörer inom EU tilldelas certifikat för hur mycket de får släppa 

ut och en utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. För att begränsa utsläppen inom 

EU sätts ett tak för hur många utsläppsrätter systemet innehåller och taket är tänkt att sänkas 
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efterhand för att på så sätt minska de totala utsläppen inom de olika sektorerna. Sänkningen 

styrs av EU-kommissionen och är tänkt att minska utsläppstaket med 21 procent till år 2020 

från nivån år 2005 när systemet infördes. Efter år 2020 är förslaget att minska med 2,2 procent 

från år 2021 till dess att minskningen är nere i 43 procent som beslutats enligt Eus 2030-ramverk 

(Naturvårdsverket, 2015). 

Det finns dock problem med utsläppsrättssystemet. Antalet utsläppsrätter har inte minskat i rätt 

takt på marknaden och utbudet har varit för högt. Det har resulterat i låga priser till att köpa sig 

rätten att släppa ut växthusgaser. Enligt Svenska miljöinstitutet har prissättningen varit ett 

problem för systemet. Ett sätt för att höja priset på utsläppsrätter vill EU-kommissionen frysa 

ett stort antal av dem (Zettersten, 2015). Hur utsläppsrättssystemet utformas i framtiden och 

vilken betydelse det får i att begränsa utsläppen av växthusgaser kommer påverka elpriset 

mycket. Enligt Energimyndighetens (2017) fem scenarier är utsläppsrättspriset tillsammans 

med priset på fossil energi avgörande för hur elprisscenarierna kan komma utvecklas de 

kommande decennierna. Är utsläppsrättspriset lågt och priset på fossil energi generellt lågt kan 

elpriset utvecklas enligt elpriskurvorna ”Lågt elpris” och ”Lågt elpris + 18TWh” (vid en 

eventuell förlängning av elcertifikatsystemet). Vid ett sådant scenario kan det svenska 

elsystemet istället övergå till nettoimport då utbyggnaden av förnybar energi hämmas kraftigt 

samtidigt som kärnkraften fasas ut. 

5.2 Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet startade i Sverige år 2003 och är utformat för att främja förnybar 

elproduktion. För varje producerad MWh förnybar el kan en producent erhålla ett elcertifikat 

av staten. Dessa elcertifikat kan sedan handlas på en öppen marknad där aktörer med kvotplikt 

kan handla certifikat. Certifikaten ger en inkomst till en producent av förnybar energi 

(Energimyndigheten, 2016). 

Den 1 januari 2012 inledde Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Målet var att 

öka den förnybara elproduktionen gemensamt med 28,4 TWh mellan åren 2012 och 2020 

(Energimyndigheten, 2015). Uppdelningen var sådan att Sverige ska finansiera 15,2 TWh 

medan Norge finansierar 13,2 TWh. Enligt avtalet inom förnybarhetsdirektivet ska båda 

länderna tillgodoräkna sig lika stor andel förnybar energi upp till 26,4 TWh, sedan ska Sverige 

tillgodoräkna sig hela den resterande andelen upp till 28,4 TWh (Energimyndigheten, Norges- 

vassdrags- og energidirektorat, 2016). Enligt den i juni 2016 presenterade 

ramöverenskommelsen ska certifikatsystemet förlängas med nya certifikat för ytterligare 18 

TWh fram till år 2030 (Ramöverenskommelse, 2016). 
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Följande elproduktion är berättigad elcertifikat: 

• Vindkraft 

• Ny vattenkraft 

• Solenergi 

• Biobränslen (inkl. torv i kraftvärmeverk i Sverige) 

• Geotermisk energi 

• Vågkraft (Energimyndigheten, Norges- vassdrags- og energidirektorat, 2016). 

Figur 4 är hämtad från Energimyndighetens rapport ”En Svensk-Norsk certifikatsmarknad, 

årsrapport 2015” (2015) och är en förenklad illustration av hur elcertifikatsystemet fungerar. 

 

Figur 3. Förenkling av hur elcertifikatsystemet fungerar i Sverige och Norge. Bild hämtad från rapporten ”En svensk-norsk 
elcertifikatmarknad, årsrapport 2015 (Energimyndigheten, Norges- vassdrags- og energidirektorat, 2016). 

1. För varje producerad MWh el från förnybar energi erhåller producenten ett elcertifikat 

från staten i respektive land. Möjligheten att erhålla certifikat gäller för anläggningen 

under 15 år. 

2. Elcertifikatsystemet är ett marknadsreglerat system i syfte att öka intäkter för 

produktion av förnybar elenergi vilket täcker upp för höga produktionskostnader. Då 

förflyttas pengar från elleverantörer och storskaliga elanvändare till producenterna. 

Elcertifikaten säljs då på en elcertifikatmarknad. 

3. Kvotplikten gör vissa storskaliga elanvändare och elleverantörer skyldiga att enligt lag 

köpa certifikat motsvarande en kvot av deras försäljning eller användning. 

4. Kostnaden för elcertifikaten läggs på fakturan till elkunden vilken då bekostar 

utbyggnaden av förnybar elproduktion. 
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5. I kvotpliktssystemet ingår att alla certifikat måste annulleras efter årets slut 

(Energimyndigheten, Norges- vassdrags- og energidirektorat, 2016). 

Kvotplikt inom elcertifikatsystemet 

Elleverantörer och storskaliga elanvändare är skyldiga att handla elcertifikat på 

elcertifikatsmarkanden vilket uppgår till en viss andel av den el du säljer eller använder. 

Följande är kvotpliktsskyldiga. Listan är hämtade från energimyndigheten; 

• ”Elleverantörer 

• Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår 

till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning 

med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt. 

• Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den 

nordiska elbörsen. 

• Elintensiva industrier som har registrerats av energimyndigheten.” 

(Energimyndigheten, 2015). 

Kvotplikten utgör en andel i procent av användningen eller försäljningen av el. procentsatsen 

varierar från år till år. 

Elcertifikatsystemets framtid är idag något osäker. I dagsläget utformas förläningen av systemet 

för perioden 2020-2030. Den 13:e april 2017 presenterade regeringen en proposition om hur 

utformningen kan se ut. Systemet förlängs alltså till år 2045 då nya anläggningar år 2030 har 

rätt till certifikat under 15 år. Förslaget från regeringen omfattar en linjär upptrappning om 2 

TWh per år från år 2022-2030 (Regeringen, 2017). Systemets utformning är fortfarande oklar 

och hur systemet sedan ska fasas ut är fortfarande en diskussion. Regeringens proposition 2017 

föreslår att en toppmekanism för systemet bör beslutas senast slutet av år 2020. 

5.3 Elpriset 
Det finns många faktorer som inverkar på prissättning av el. Osäkerheter inom områdena 

påverkar det framtida elpriset vilket direkt kan påverkar lönsamheten i investeringar. 

Enligt Energikommissionen 2016 delas dessa faktorer in i tre områden: 

• Externa marknadsfaktorer 

• Politiskt påverkbara faktorer 

• Väderfaktorer 
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Externa marknadsfaktorer är kol-, gas-, och koldioxidpriser och elanvändningen. 

De politiskt påverkbara faktorerna är skatter, subventioner för förnybar energi och 

transmissionskapacitet. 

Väderfaktorer är faktorer såsom vattentillgång och nederbörd, temperatur och vinden. 

5.3.1 Spotmarknaden 
El handlas idag på den nordiska spotmarknaden för el, NordPool. Priserna varierar över 

elprisområden. Den fysiska elmarknaden är tvådelad i Norden och uppdelad i Elspot och Elbas.  

Elspot är en marknad för kortsiktig handel. Kontrakten är fysiska och är beräknade på 24 

timmar. Det fastställs alltså ett systempris 24 timmar före för varje timme. Systempriset är ett 

jämviktspris och kan variera något mellan de olika länderna inom handeln då fysiska 

överföringsbegränsningar kan förekomma (Thorstensson, 2016). Vad som också driver det 

svenska elpriset är marginalkostnaden för kolkraft (Sweco, 2016). Med låg marginalkostnad 

för kolkraft i Europa är det billigt att importera till Sverige vilket skulle kunna sänka 

marknadspriset här. 

Elbas är en fysisk marknad där el handlas kontinuerligt med timkontrakt. Kontrakten kan 

handlas fram till en timme innan elen levereras och sker mellan länderna i Norden, Tyskland 

och Estland (Thorstensson, 2016). 

Figuren nedan illustrerar månadspriserna för systempriset på Nord Pool spot mellan åren 2001 

– 2016, se figur 5. 
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Figur 4. Diagrammet visar systempriset på Nord Pools spotmarknad (Nord Pool, 2016). 

Man ser tydligt hur elprisnivån de senaste åren varit och är mycket låga jämfört med många 

perioder historiskt. 

5.3.2 Terminsmarknaden 
Terminsmarknaden för el tillhör den finansiella marknaden. Olika aktörer kan på 

terminsmarknaden säkra sitt elpris genom kontrakt med varierande löptider på upp till tio år 

(Energikommissionen, 2016). 

En terminsmarknad är en slags optionsmarknad. En aktör säljer ett kontrakt med löfte om 

leverans inom avtalad tidsperiod till ett förbestämt pris. Prisvariationer från datum vid 

beslutande fram till leverans kan således gynna antingen kunden eller leverantören. Om det 

aktuella priset på produkten är högre än det förutbestämda terminspriset gör kunden en vinst 

och tvärtom om det aktuella priset skulle vara lägre än kontraktspriset. På så sätt kan man 

prissäkra och kvantifiera en produkt på förhand (Eklund, 2010). 

Terminspriset kan vara en bra indikator på marknadens tro på prisutvecklingen över tid då långa 

löptider upp till tio år på kontrakt kan erbjudas. De senaste fem åren har terminspriserna på el 

sjunkit från ca 40-50 öre/kWh till att fram till 2020 idag ligga under 20 öre/kWh (Sweco, 2016). 

Energikommissionen framhäver i sin Promemoria (2016) att trots att det beslutats att avveckla 

fyra kärnkraftsreaktorer i förtid, har terminspriserna fortsatt sjunka (Energikommissionen, 

2016). Det stora prisfallet på elmarknaden beror på de låga priserna på kol i Europa i Europa 

och det låga priset på utsläppsrätter. Sedan 2010 har kolpriset i Europa sjunkit från ca 120 USD 
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per ton idag ca 40 USD per ton. Utsläppsrätterna handlades till ca 15 EUR per ton år 2010, men 

år 2016 för ca 5 EUR per ton (Sweco, 2016). 

I Figur 6 visas ett diagram hämtat från Energimyndigheten som visar utvecklingen på 

terminsmarknaden över tid med framtidsprognos gjord över näst kommande period olika år. 

 

Figur 5. Bilden visar terminsprisernas utveckling de senaste åren. De ger prisprojektioner fram till ca år 2025 
(Energimyndigheten, 2016). 

Det intressanta med utvecklingen på terminsmarknaden är att man kan se hur framtidstron för 

elpriset sjunkit de senaste åren. Det illustrerar någorlunda tron på marknadsutvecklingen och 

också hur elpriserna de kommande åren förväntas fortsätta vara låga. 

5.3.3 Elprisscenarier från Energikommissionen 
Huvudfaktorerna för framtiden på lång sikt är utvecklingen för kärnkraften och utbyggnaden 

av förnybar elproduktion. De kortsiktiga faktorerna är den hydrologiska situationen, 

temperatur, vindar, tillgänglighet av kärnkraften och kapaciteten i utlandsförbindelser. De stora 

osäkerhetsfaktorerna för elprisets utveckling är följande: kolpriset, priset på utsläppsrätter, 

kraftbalansen (om kärnkraft stängs och utbyggnaden av förnybar energi ökar) och en ökad 

sammankoppling med kontinenten. Elprisscenarier från två olika rapporter kommer här 

presenteras, dels från Swecos rapport ” Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag” 

(Sweco, 2016) och dels från Energimyndighetens rapport ”Scenarier över Sveriges 

energisystem 2016” (Energimyndigheten, 2017). Elprisscenarierna kommer senare användas 

för att diskutera potentiella framtida intäkter för elproduktion. Swecos energiprisscenarier 

kommer presenteras och senare diskuteras, men då jag ej fick ta del av data från Sweco utan 

bara en figur över utvecklingen kommer scenarierna från Energimyndigheten utgöra grunden i 

beräkningarna. 
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I rapporten från Sweco jämförs två scenarion, det första grundas på IEA:s antaganden från New 

Policy Scenario och det andra är ett trendscenario som utgörs av en bränslepristrend på 

marknaden. De båda scenarierna är mycket lika, men skiljer sig vad gäller priser på bränslen 

och CO2 i Europa. 

Övriga parametrar: 

• Energianvändningen i Sverige väntas öka med 2 TWh till år 2020 och ytterligare ca 3 

TWh till år 2030. Motsvarande ökning beräknas även för övriga Norden. 

• Kärnkraftens framtid har stor inverkan på elpriset. I scenarierna antas reaktorerna O1, 

O2, R1 och R2 avvecklas enligt tidigare beslut, medan de kvarvarande reaktorer 

beräknas drivas vidare resterande livstiden. 

• I båda scenarierna antas utbyggnaden av ny variabel energi ske i takt med 

elcertifikatmarknaden. Alltså totalt 28,4 TWh år 2020 och ytterligare 10 TWh i Sverige 

och 10 TWh även i Norden mellan åren 2020-2030. Norge beräknas inte ingå i 

elcertifikatmarknaden efter år 2020 utan utbyggnad av variabel energi i Norge från år 

2020 kommer vara kommer då styras av elpriset. I övrigt beräknas den elprissänkande 

effekt utbyggnad av variabel elproduktion har inte ha någon stor inverkan på priset då 

det i största utsträckning är termisk produktion som styr priset på el. 

• Vad gäller utbyggnaden av kablar och marknadsintegrationen med kontinenten 

beräknas den ske i planerad takt vilket inkluderar kopplingarna; Tyskland-Norge 

(1400MW) år 2019, Sverige-Tyskland (600MW) år 2025, 2 kablar Norge-

Storbritannien (1400MW) år 2021 och (1400MW) år 2025, Danmark-Storbritannien 

(1000MW) år 2025 och Danmark-Tyskland (500MW) år 2025 (Sweco, 2016). 

Den stora påverkan på prisscenarierna har priset på bränsle och CO2. Det är där scenarierna 

skiljer sig åt och där den stora osäkerheten finns. Idag är priserna nere på extremt låga nivåer. 

På kort sikt förväntas inte några större förändringar, men allt beror på hur marknaden utvecklas 

och likaså regelverket kring utsläppsrätter. Bränslepriserna i trendscenariot är generellt lägre 

än i referensfallet från IEA och får då en lägre tillväxt efter 2020. Priserna på utsläppsrätter 

antas efter 2020 öka till 28 EUR per ton, men ökar 5 år senare än bränslepriserna för att ge 

utsläppsrätterna en mer gradvis prisökning. Enligt känslighetsanalys varierar priset beroende 

på olika faktorer mellan -6 och +9 EUR per MWh för år 2020, -18 och + 16 EUR per MWh för 

2030 (Sweco, 2016). 

Figur 7 är hämtad från Sweco 2016 och illustrerar elprisscenarierna enligt Sweco, se Figur 7.  
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Figur 6. Figuren visar framtidsprojektioner av elpriset. Historiskt spotpris, terminspriserna för framtidsutsikt och sedan 
Swecos trendscenario och IEA:s scenario. Bilden är hämtad från Swecos rapport ”Ekonomiska frutsättningar för skilda 
kraftslag” (Sweco, 2016). 

Man kan se hur utvecklingen på elprismarknaden antas fortsätta med låga priset, men på sikt 

väntas en ökning ske enligt de två scenarierna från Sweco 2016. 

5.3.4 Elprisscenarier från Energimyndigheten 
Figur 7. Är hämtad från Energimyndigheten 2017 och illustrerar elprisscenarierna enligt 

Energimyndigheten. 

 

Figur 7. Figuren beskriver projektioner av elpriset för Energimyndighetens fem olika scenarier (Energimyndigheten, 2017). 
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Elpriset för de fem olika scenarierna beräknas inte variera så mycket. De tre scenarierna, 

Referens EU, Högt BNP och Höga fossilpriser grupperas kring ett högt på grund av EU-

kommissionens förutsättningar med högre pris på fossila bränslen och utsläppsrätter. De två 

scenarierna med lågt elpris, Lågt elpris och Lågt elpris + 18 TWh stiger också på grund av att 

priserna på fossila bränslen och utsläppsrätter stiger, men inte lika mycket. Den ökade mängden  

elcertifikat i scenario Lågt elpris + 18 TWh bidrar till ett större utbud av el och därmed dämpas 

elprisets utveckling något (Energimyndigheten, 2017). Det är dessa elprisscenarier som 

kommer ingå i analysen av respektive energislag i kapitel 6. 
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6 Presentation och analys av elproduktion i Sverige 
Den senaste tillgängliga statistiken från Energimyndigheten över den Svenska elproduktionen 

är från år 2015 och total producerad elenergi år 2015 var 158 TWh. Kärnkraften stod för 34 % 

- 54 TWh, vindkraften slog rekord och utgjorde 10 % - 16,6 TWh, bränslebaserad elproduktion 

utgjorde 13 TWh. Vattenkraften stod däremot för störst produktionsandel, 47 % - 74 TWh. Det 

var ett år med stor tillrinning och tillgång på vatten (Energimyndigheten, 2016) (Statens 

energimyndighet, 2015). Variabel elproduktion, vindkraft och solkraft är väderberoende och 

påverkas alltså direkt av vädret. Vattenkraft är elproduktion som varierar med väder, men då 

vatten magasineras och elproduktion kan ske oberoende av det aktuella vädret räknas 

vattenkraft både till baskraft och reglerkraft i Sverige. Anledningen är att den utgör stor 

produktionsandel och har en reglerande position i energisystemet. Med det menas att det är 

mycket lätt att reglera elproduktionen i systemet genom att reglera genomströmningen av vatten 

i kraftverken (Vattenfall AB, 2016). 

Eltillförseln har totalt inte förändrats nämnvärt i Sverige sedan 1980-talet. Dock har eltillförsel 

från variabel elproduktion ökat i andel under 2000-talet. Figur 9 nedan visar hur eltillförseln 

förändrats mellan åren 1986-2015. Hur denna bild utvecklas i framtiden är mycket intressant. 

Idag har vi nettoexport av el i Sverige, men om eltillförseln i framtiden blir lägre än 

elanvändningen behöver vi istället importera el från andra länder. Prognoser för 

elanvändningen är därför intressant för att forma regler om utbyggnad i försök att tillgodose 

behoven av el på sikt. I senare avsnitt presenteras möjliga scenarion enligt Energimyndigheten 

2017 på hur eltillförseln kan se ut kommande decennier. 
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Figur 8. Eltillförseln i Sverige efter produktionsslag, 1986 - 2014 (Statistiska Centralbyrån B, 2016). 

Produktionen har varit relativt oförändrad sedan 1980-talet. Dels har inte användningen 

förändrats nämnvärt och därför har elproduktionen inte heller förändrats i total produktion. 

Däremot har fördelningen mellan energislagen förändrats. Man kan tydligt se hur kärnkraften 

minskat något medan vindkraften har byggts ut till att idag utgöra en väsentlig del av total 

elproduktion. 

6.1 Scenarion för elproduktion enligt Energimyndigheten 
I Energimyndighetens scenarier har elproduktionen från vattenkraften samma utveckling i alla 

scenarier. Alla kärnkraftsreaktorer som beslutats fasas ut till 2020 gör så i samtliga scenarion. 

Resterande sex reaktorer i Sverige beräknas avvecklas efter 60 års drifttid. I alla scenarier antas 

också vattenkraften producera enligt ett genomsnittligt år och att en liten kapacitetsökning 

kommer ske med tiden på grund av upprustning och utbyggnad. Från idag beräknas 

elproduktionen alltså öka något i Sverige till följd av elcertifikatsystemet till 2020. Därefter 

följer de olika scenarierna också olika utveckling vad gäller elproduktion. Det beror på hur de 

är definierade och de tre scenarier med EU-kommissionens högre priser på utsläppsrätter och 

fossil energi ger ett högt elpris, medan de två andra scenarierna med lägre elpris ger minskad 

produktion. Det är ett resultat av lägre produktionskostnader från fossil energi i övriga Europa 

(Energimyndigheten, 2017). 
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Figur 9 är hämtad från Energimyndigheten 2017 och illustrerar elproduktionen enligt de fem 

scenarierna. 

 

Figur 9. Visar total elproduktion i Sverige och även elmixen för Energimyndighetens fem scenarier (Energimyndigheten, 
2017). 

I figur 9 illustreras tydligt hur respektive elproduktionsslags andel av den totala produktionen 

kan komma att variera. Den stora förändringen kommer enligt Energimyndigheten vara att 

ersätta kärnkraften med i mestadels vindkraft och kraftvärme (Energimyndigheten, 2017). 

Vindkraften beräknas öka kraftigt i alla scenarier, men det varierar också stort mellan de olika 

scenarierna. Beroende på utvecklingen av elcertifikatsystemet och elpriset varierar också 

utbyggd kapacitet. Figur 10 är hämtad från Energimyndigheten 2017 och visar hur den 

beräknade utvecklingen för vindkraften ser ut för de olika scenarierna fram till år 2050. 
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Figur 10. Figuren visar hur utbyggnaden av vindkraft beräknas vara fram till år 2050 enligt Energimyndighetens fem 
scenarier (Energimyndigheten, 2017). 

Vad gäller elproduktion från kraftvärme och industri beräknas andelen öka kraftigt till år 2020 

i alla scenarier. I scenarierna ökar också användningen av naturgas i befintliga anläggningar 

som följd av det låga elpriset. De scenarier med lågt elpris gynnar också kraftvärme vilka ingår 

i elcertifikatsystemet bättre än vindkraft enligt Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2017). 

Figur 11 är också hämtad från Energimyndigheten 2017 och illustrerar utbyggnaden av 

kraftvärme inklusive från industrin för de olika scenarierna fram till år 2050. 



 

 35 

 

Figur 11. Figuren visar elproduktionen från kraftvärme fram till år 2050 enligt Energimyndighetens fem scenarier 
(Energimyndigheten, 2017). 

 

6.2 Vattenkraft 
Vattenkraften började utnyttjas för elproduktion i Sverige i början av 1900-talet (Vattenfall AB, 

2012). Den största delen av dagens produktionskapacitet byggdes ut på 1950- och 1960-talet 

(Energikommissionen, 2017). 

År 2015 utgjorde vattenkraften den största produktionsandelen av el i Sverige, 47 % och idag 

finns det ca 2 100 vattenkraftverk med en total effekt om ca 16,2 GW. Vattenkraften är en 

reglerande baskraft vilket ger möjlighet att kunna reglera variabel energiproduktion genom 

lagring i vattenmagasin. 

Största delen av den svenska vattenkraften är lokaliserad i norra delen av landet. 

Vattentillgången är god vid bland annat snösmältning och de stora nivåskillnaderna ger stor 

fallhöjd genom kraftverken. Den stora potentialen för vattenkraftsproduktion i norra Sverige i 

kombination med att största delen av elanvändningen sker i södra Sverige har varit uppkomsten 

till stamnätet som byggts för eldistribution i landet (Energikommissionen, 2017). 
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Låg nederbörd genererar låga vattennivåer i magasinen. Då vattenkraften står för nästan hälften 

av Sveriges elproduktion är låga vattennivåer kritiskt för elpriset vilket tenderar att stiga vid så 

kallade ”torrår”. Elanvändningen i Sverige ökar på vintern dels som en följd av behovet av 

uppvärmning, men även för att driva belysning. Vid torrår höjs generellt priset på elmarknaden 

vilket ska begränsa användningen och därmed balansera det potentiella underskott vilket låg 

nederbörd ger. Det motsatta gäller våtår då priset sjunker till följd av god tillgång på vatten i 

magasinen (Svensk Energi, 2016). 

Med vattenkraft som reglerkraft kan toppar och dalar i produktionen balanseras. Med ökad 

variabel elproduktion blir elnätet mer väderberoende. Stor utbyggnad av vindkraft ökar därför 

behovet av att balansera frekvensen i elnätet. Då kärnkraft avvecklas försvinner en stor del av 

baskraften. Möjligheten att använda vattenkraft som reglerkraft minskar då den i högre 

utsträckning måste agera baskraft. 

Problem som uppstår vid ökad andel variabel produktion är framförhållningen i vindprognoser. 

Då prognoserna inte är tillräckligt säkra längre fram i tiden än ett dygn eller bara några timmar 

ökar osäkerheten och vattenkraften kan komma att utnyttjas på ett ineffektivt sätt (Löfstedt, 

Osäker vind utmaning för vattenkraft, 2016). 

Ett potentiellt hinder för framtida utbyggnad av vattenkraft, men även fortsatt drift av befintlig 

vattenkraft är vattendomar. Vattendomar bestämmer hur vattenkraftverk får utnyttja sin resurs. 

Hur mycket vatten som får tappas från magasinen, exempelvis vilken nivå som är maximal och 

minimal för vattennivån. Många av dessa vattendomar är från början av 1900-talet och är idag 

fortfarande de enda regler som styr vissa vattenkraftverk idag (Wikipedia, 2015). 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 

biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 

friluftsliv värnas." (Svensson, 2016). 

Idag råder stor oro om hur vattenkraften ska kunna utnyttjas till sådan grad att den kan täcka 

upp och reglera den variabla elproduktionen, samtidigt som rådande energiproduktion i 

perioder utgör påverkar sjöar och vattendrag vilket begränsar möjligheterna att uppnå de 

nationella miljökvalitetsmålen. Genom att följa dagens vattendomar, kan växt- och djurliv 
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påverkas negativt i vissa fall. SVT skrev i en artikel om hur gamla vattendomar utnyttjas av 

vattenkraftsägare: 

”Döda musslor ligger utspridda på den torra sjöbottnen. Det som var 

Kalmar läns största sjö har krympt till bara en bråkdel av den ursprungliga 

ytan. Men trots detta följer de fem kraftbolagsägarna vid sjön ett gammalt 

tillstånd från 1938 - till punkt och pricka.” (Widell, 2016). 

Widell på SVT säger att det är en långsam och dyr process att ändra gamla vattendomar. 

Myndigheterna får finansiera utredningarna själva vilket är en stor kostnad med skatteintäkter 

samtidigt som de får betala ersättning till kraftbolagen vid förluster på grund av hårdare 

miljökrav (Widell, 2016). 

Enligt Gunilla Andrée på Energiföretagen Sverige, pågår i dagsläget omfattande diskussioner 

och lagförslag om regler kring vattenkraften. Det finns osäkerheter om utgången av 

diskussionerna, men hon lyfter vikten av att kunna genomföra kapacitetshöjande åtgärder 

samtidigt som lagförslaget uppnår samtliga miljökrav och tillför största möjliga samhällsnytta. 

Om det på sikt kommer resultera i en kapacitetsminskning av elproduktion för vattenkraften är 

i dagsläget mycket svår att säga. 

6.2.1 Analys av vattenkraftens potential idag och i framtiden 
Vattenkraften producerar i genomsnitt 65 TWh el per år och kan variera mellan 50-80 TWh 

årligen beroende på nederbörd. Den befintliga installerade vattenkraften bedöms kunna öka 

kapaciteten med ca 2-4 TWh vid effektivisering och förnyelse av tekniken (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016). 

I IVAs rapport ”Sveriges framtida elproduktion” skrivs det hur den tekniska potentialen för att 

bygga ut vattenkraften kan öka med ca 30 TWh i årlig produktion, men sådana ingrepp är 

mycket svåra att utföra då det bl.a. kräver utbyggnad i de fyra nationalälvarna, Kalixälven, 

Piteälven, Torneälven och Vindelälven. Enligt IVA (2016) är följande kapacitetsutbyggnader 

är tekniskt möjliga; 

• 65-75 TWh, kan uppnås genom effektivisering av dagens vattenkraftverk och genom att 

bygga ut i tillgängliga vattendrag. 

• 75-85 TWh, kan uppnås genom att bygga ut i vattendrag med särskilda bestämmelser. 

• 85-100 TWh, kan uppnås om även utbyggnad av de fyra nationalälvarna (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016) tas med i beräkningen. 
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Den möjliga lagringskapaciteten för vattenkraft i Sverige uppgår till ca 34 TWh vid 100 % 

fyllnadsgrad i magasinen (Svensk Energi AB, 2015). 

Intäkterna för vattenkraften är dels intäkterna från elpriset, men nybyggd vattenkraft kan även 

erhålla elcertifikat. Certifikatsintäkten varierar kraftigt och uppgick 2016 till 0,1 öre per kWh 

för storskalig produktion medan snittet blev ca 4,5 öre per kWh för småskalig produktion 

(Energikommissionen, 2016). 

Vattenkraftens produktionskostnad utgörs av många små kostnader, men några kostnadsposter 

påverkar i större utsträckning än andra. I min analys av framtida produktionspriser för 

vattenkraft fokuserar jag på fastighetsskatten, vattendomar och hur produktionsprisets 

utveckling ser ut i framtiden med avseende på tillgången på elcertifikat. 

Figur 12 nedan baseras på data från Energikommissionen 2016 och visar kostnadsexempel för 

drift av dagens vattenkraft. CAPEX är en samling av kapitalkostnaderna. 

Följande kostnadsexempel kommer från Energikommissionens Promemoria om de ekonomiska 

förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Kostnaderna baseras på ett svenskt 
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Figur 12. Figuren beskriver produktionskostnaden för befintlig vattenkraft uppdelad på kostnadsposter i öre/kWh 
(Energikommissionen, 2016). 
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storskaligt typkraftverk1 vilket är rimligt då storskalig vattenkraft står för 93-94% av 

produktionsandelen (Energikommissionen, 2016). 

Drift och underhåll 

För storskalig produktion beräknas drift- och underhållskostnader till ca 10 öre per kWh. För 

småskalig produktion ligger dessa kostnader på ca 10-20 öre per kWh. 

Fastighetsskatt 

Fastighetsskatt på vattenkraft uppgår till 2,8 procent av taxeringsvärdet för vattenkraftverk 

vilket för ett storskaligt kraftverk ligger på ca 8-9 öre per kWh, för små kraftverk ca 4 öre per 

kWh. Skattesatsen har höjts från dess införande från 0,5 procent till dagens aktuella nivå på 2,8 

procent (Energikommissionen, 2016). Taxeringsvärdet beräknas genom att kostnaderna för att 

driva kraftverket med nuvarande kapacitet dras från intäkterna (elprisintäkter och elcertifikat). 

Skattesatsen för fastighetsskatten på vattenkraftverk är omdiskuterad då den höjts kraftigt och 

nu gör vattenkraften mindre konkurrenskraftig vilket kan tyckas konstigt då den utgör en så 

fundamental grund i den svenska elproduktionen. Energikommissionen föreslår i sitt 

betänkande till regeringen att fastighetsskatten åter sänks till 0,5 procent och att sänkningen ska 

ske stegvis över en fyraårsperiod från år 2017 (Energikommissionen, 2017). Taxering för 

vattenkraftverk sker idag vart sjätte år, men förslag om taxering vart tredje år istället utreds för 

tillfället (Energikommissionen, 2016). Sänkningen av fastighetsskatten ska sänkas enligt 

följande steg enligt Energikommissionen 2017, se Tabell 1. 

 

 

                                                

1 Ett typkraftverk är i Energikommissionens Promemoria ett vattenkraftverk med 2 turbiner à 

40 MW med en fallhöjd på 50 m och en årlig drifttid på 4 000h. Det ger en årlig produktion av 

320 GWh. Byggår; 1967, en klass 1 damm vilken behöver förstärkas och investeringsbehov i 

både turbin och generator. Bundet kapital är avskrivet linjärt. Livslängd: 15, 50 och 60 år. 

Generell kalkylräntan: 6 % (Energikommissionen, 2016). 
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Tabell 1. Tabellen sammanställer den tänkta sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraften över en fyraårsperiod från år 
2017-2020 (Energikommissionen, 2017). 

År Skattesats (% av taxeringsvärdet) 

2016 2,8 

2017 2,2 

2018 1,6 

2019 1,0 

2020 0,5 

 

Kapitalkostnader 

Idag sker investeringar i vattenkraften löpande och underhåll på anläggningarna är löpande 

kostnader. Det sker ingen nybyggnation utan kostnaderna hålls så låga som möjligt för att 

vattenkraften ska upprätthålla sin konkurrenskraft. Totala årliga investeringskostnader för 

underhåll i de storskaliga kraftverken är ca 1-2 miljarder kronor de kommande 5-10 åren 

(Energikommissionen, 2016). De olika delarna i ett vattenkraftverk har mycket olika livslängd 

och är en anledning till de löpande underhållskostnaderna. I Tabell 2 redovisas teknisk livslängd 

för olika delar i ett vattenkraftverk. Tabellen sammanställd av konsultföretaget Sweco (2016) i 

en underlagsrapport till Energikommissionen 2016. 

  



 

 41 

 

Tabell 2. Beskriver teknisk livslängd för olika delar av ett vattenkraftverk (Sweco, 2016). 

Komponent Teknisk livslängd (år) 

Damm, tunnlar, byggnader 

under jord och infrastruktur. 

> 80 

Elnät 40 – 80 

Turbiner och generatorer 40 – 60 

Styr- och kontrollsystem 10 - 15 

Vad gäller turbiner och generatorer kan olika typer av renoveringar göras. Livslängden 

beräknas till ca 50 år och antingen kan man göra en total uppgradering av tekniken, total 

renovering eller välja att byta ut de mest slitna komponenterna. De olika alternativen ger 

turbinerna och generatorer olika förutsättningar och livslängd, men till olika kostnader. Det 

vanligaste är att byta ut de mest slitna komponenterna vilket ger en ökning på livslängden med 

ca 10 år då det är svårt att generera avkastning på mer omfattande investeringar i nya turbiner 

(Energikommissionen, 2016). 

Övriga kostnader 

Dammsäkerhet är också mycket kostsamt att upprätthålla. Enligt Energikommissionens 

Promemoria beräknas de totala kostnaderna för säkerheten i anslutning till dammar de 

kommande 5-10 åren uppgå till ca 1 miljard kronor om året. Det beräknas ge en kostnad om ca 

1,6 öre per kWh (Energikommissionen, 2016). 

Miljöåtgärdande kostnader uppgår till ca 1,8 öre per kWh. Det är kostnader som uppstår på 

grund av minimitappning, vilket är den minsta vattenföringen som sker genom ett 

vattenkraftverk under en tioårsperiod, och även fisktrappor (Energikommissionen, 2016). 

Investeringar i ny vattenkraft 

Tidigare har kostnadsposter presenterats och även ungefärliga kostnader för drift av befintliga 

anläggningar. Vid analys av uppförande av nya vattenkraftsanläggningar beräknar Elforsk i sin 

rapport, ”El från nya och framtida anläggningar 2014” att nya anläggningar beräknas kosta ca 

40-50 öre per kWh (Elforsk, 2014). Tabell 3 är hämtad från rapporten och visar kostnadsposter 
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för uppförande av ny vattenkraft år 2014 (Elforsk, 2014). Kalkylräntan för investeringen är 

beräknad till 6 % i fallet. 

Tabell 3. Tabellen illustrerar kostnader för uppförande av ny vattenkraft (Elforsk, 2014). 

	 5	MW	(liten)	 90	MW	(stor)	 Enhet	

Produktion	 	   

Elproduktion	 20	 360	 GWh/år	

Kostnader	 	   

Kapitalkostnad	 43,2	 35,7	 öre/kWh	

DoU-kostnad	 12,5	 10	 öre/kWh	

Elcertifikat	 -12,3	 -12,3	 öre/kWh	

Skatter	&	avgifter	 8,9	 8,9	 öre/kWh	

Resultat	 	   

Elproduktionskostnad	utan	styrmedel	 56	 46	 öre/kWh	

Elproduktionskostnad	med	styrmedel	 52	 42	 öre/kWh	

 

För att kunna göra uppskattningar av kostnadsbilden vid framtida investeringar i vattenkraft 

använder jag data från Elforsk 2014 där de stora kostnadsposterna presenteras. 

Kapitalkostnaden är den största kostnadsposten följt av drift och underhåll. Ny vattenkraft är 

berättigad till elcertifikat vilket påverkar kostnadsbilden för investeringar avsevärt. Posten 

skatter och avgifter utgörs av fastighetsskatten vilken ska sänkas från 2,8% - 0,5% av 

taxeringsvärdet fram till år 2020. 

För att estimera hur kostnaden för nyproduktion av storskalig vattenkraft (90 MW) utvecklas i 

framtiden antar jag konstant kapitalkostnad och DoU-kostnad. Den parameter som förändras är 

fastighetsskatten i fyra steg till år 2020. 

Figur 13 har jag gjort för att presentera kostnaden för nyproduktion av storskalig vattenkraft 

(90 MW). Jag antar att kostnaden är konstant förutom en årlig planerad sänkning av 
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fastighetsskatten mellan åren 2017-2020. Investeringskostnaden presenteras både med och utan 

elcertifikat för att illustrera vilken effekt elcertifikatet kan ha på kostnaden för investering i ny 

vattenkraft. Kostnadskurvan jämförs med prisscenarier för framtidens elpris från 

Energimyndigheten 2017. 

 

Figur 13. Figuren visar estimerade produktionskostnader för storskalig vattenkraft med och utan elcertifikat. Priskurvorna 
representeras av Energimyndighetens (2017) prisscenarier. 

De flesta kostnader är svåra att påverka i någon större utsträckning. Dock är fastighetsskatten 

en mycket stor kostnad för elproduktionen från vattenkraft och utgör i detta fall nästan en 

femtedel av produktionskostnaden (Energikommissionen, 2016). 
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Kostnaderna återspeglar ungefärliga kostnader för uppförande av ny vattenkraft. Beräkningarna 

gjordes år 2014 och diskussionen om sänkt fastighetsskatt var då inte aktuell som idag. Nu när 

fastighetsskatten beslutats sänkas till 0,5% av taxeringsvärdet år 2020 innebär detta enligt egna 

beräkningar att priset kommer att sjunka från dagens ca 8-9 öre per kWh till ca 1,5 öre per kWh. 

Utifrån dessa förutsättningar ser dagens vattenkraft ut att på sikt kunna producera el till relativt 

låga kostnader. Andra faktorer spelar då in som uppfyllande av rådande miljökrav och arbetet 

med att uppnå långsiktiga nationella miljömål. Även investeringar i ny storskalig vattenkraft (i 

detta fall 90 MW) ser mycket lovande ut från ca år 2020 så länge elcertifikat kan erhållas, annars 

är situationen mycket annorlunda. Dock ser elpriserna enligt flera scenarier ut att kunna ge 

lönsamhet för ny vattenkraft runt ca år 2025-2035 utan elcertifikat. 

Utbyggnad av småskalig vattenkraft (5 MW) är däremot belastat med högre kostnader i enheten 

öre per kWh. Med data från Elforsk 2014 och Energimyndigheten beräknar jag att lönsamhet 

utan elcertifikat inte inträffar förrän 2050 för de högre prisscenarierna. Resultatet presenteras i 

figur 14.  
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6.3 Kärnkraft 
Den svenska kärnkraften byggdes ut mellan tidigt 1970-tal och år 1985. Flera svenska reaktorer 

har uppnått beräknad livslängd och de övriga reaktorerna kommer uppfylla sin beräknade 

livslängd de kommande decennierna. Det krävs en omfattande upprustning för att möta framtida 

behov av elproduktion med befintliga reaktorer (Energikommissionen, 2017). År 2015 stod 

kärnkraften för 34 % av elproduktionen i Sverige. Det är en lägre produktion än tidigare och 

beror bland annat på att flera reaktorer hade utdragna revisioner under året (Energimyndigheten, 

2016). Kärnkraften utgör trots det en mycket stor andel av Sveriges elproduktion och baskraft 

tillsammans med vattenkraften (Vattenfall, 2016). Det finns dock hög medvetenhet om vilka 

säkerhetsrisker kärnkraften medför och hanteringen av uttjänt kärnbränsle bör förvaras säkert i 

över 100 000 år för att skydda människor och natur från strålning. Stor lokal miljöpåverkan 

finns även vid utvinning av uran (Energikommissionen, 2017). 
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Figur 14. Figuren visar elproduktionskostnaden för ny småskalig vattenkraft (5 MW) med och utan elcertifikat. 
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Enligt den tidigare nämnda ramöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna den 2016-06-10 är målet 100% förnybar 

elproduktion år 2040. Det är ett mål och inte ett datum som sätter stopp och förbjuder kärnkraft 

efter det året (Ramöverenskommelse, 2016). Punkterna i ramöverenskommelsen som rör 

kärnkraften är följande; 

• Avvecklingslagen har avskaffats och kommer inte återinföras. 

• Kärnkraftsparentesen är förlängd genom att inom ramen för 

maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser. 

• Tillstånd kan ges för att successivt ersätta nuvarande reaktorer i 

takt med att de når sin ekonomiska livslängd. 

• Tillstånd för nya reaktorer kommer att prövas enligt lagstiftningens 

krav på bästa tillgängliga teknik. 

• Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta 

subventioner, kan inte påräknas(Ramöverenskommelse, 2016). 

Maximal livslängd för den sista reaktorn i Sverige beräknas till år 2045 (Energikommissionen, 

2017).  Det krävs omfattande investeringar för att förnya och modernisera kärnkraften till att 

nå upp till kommande säkerhetskrav. Enligt Strålskyddsmyndigheten ska de nya 

säkerhetskraven, vilka innebär att kärnkraftverken ska ha oberoende härdkylsystem, vara 

uppnådda till år 2020 om reaktorerna ska få fortsätta drivas vidare (Knochenhauer, Persson, 

2014). Enligt ramöverenskommelsen ska kärnkraften klara sig självt ekonomiskt och inte 

subventioneras. 

Tabell 4 nedan är hämtad från Energikommissionens rapport, ”Kraftsamling för framtidens 

energi”, den återger planerat eller genomfört stängningsår för sex av Sveriges tio befintliga 

reaktorer. 
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Tabell 4. Tabell hämtad från Energikommissionens betänkande, ”Kraftsamling för framtidens energi” och visar eleffekten 
och stängningsår för de kärnkraftsreaktorer med  genomförda och panerade stängningar (Energikommissionen, 2017). 

Reaktor Eleffekt netto (MW) Stängning (år) 

Barsebäck 1 600 1999 

Barsebäck 2 600 2005 

Ringhals 1 865 2020 

Ringhals 2 865 2019 

Oskarshamn 1 473 2017 

Oskarshamn 2 638 2015 

Kärnkraftsreaktorerna O1, O2, R1 och R2 beräknas stängas senast år 2020. Tillsammans 

producerar de ca 14 TWh per år, vilket är ca 10 procent av Sveriges elproduktion. 

Enligt den tidigare nämnda ramöverenskommelsen från 2016 beslutades att skatten på termisk 

effekt, även kallad effektskatten, ska avvecklas stegvis under en tvåårsperiod från år 2017. Det 

är en viktig förutsättning för att kunna driva den befintliga kärnkraften vidare. Marginalerna är 

mycket tuffa idag och en avveckling av effektskatten ger möjlighet för vidare drift 

(Ramöverenskommelse, 2016). 

6.3.1 Analys av kärnkraftens intäkter och produktionskostnader idag och i framtiden 
Kärnkraften är idag hårt pressad och stora kostnadsposter är effektskatten, kärnbränsle, 

avfallshantering och även investeringar i anläggningen. I Energimyndighetens fem 

framtidsscenarier beräknas kärnkraften avvecklas efter att respektive reaktor uppnått en teknisk 

livslängd av 60 år. Energimyndigheten beräknar också att investeringar i ny kärnkraft ej är 

rimliga då bristande lönsamhet är orsaken i samtliga scenarier (Energimyndigheten, 2017). 

Figur 15 och 16 visar totala produktionskostnaderna för kärnkraftverket Ringhals 4 åren 2016 

och 2020 (Energikommissionen, 2016). Diagrammet visas här för att ge en bild av hur stor 

andel av elproduktionskostnaden respektive kostnadspost utgör. 
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Figur 15. Figuren visar elproduktionskostnader för Ringhals 4 år 2016 uppdelad på kostnadsställe (Energikommissionen, 
2016). 

 

Figur 16. Figuren visar uppskattade elproduktionskostnader för Ringhals 4 år 2020 uppdelad på kostnadsställe 
(Energikommissionen, 2016). 

För kärnkraften domineras produktionskostnaderna av hög OPEX (eng: operating expense), 

dock är ökningar av CAPEX (eng: capital expenses) i from av investeringar i kylningssystem 

nödvändiga efter år 2020. 
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Priset på kärnbränsle är en intressant aspekt i hur elproduktionspriset från kärnkraft påverkas i 

framtiden. Men, enligt Elforsk utgör priset på uran ca 45 % av totala bränslekostnaden som i 

sin tur utgör ca 10% av totala produktionskostnaden på el från kärnkraft. Därför förefaller 

prisökningar på uran ge marginella ökningar på elproduktionspriset. Kärnkraftsbolagen brukar 

även handla uran på långtidskontrakt vilket förhindrar hög prisvolatilitet (Elforsk, 2014). 

Effektskatten 

Skatten på termisk effekt i kärnkraft är idag mycket hög, ca 7-8 öre per kWh, och bidrar kraftigt 

till kärnkraftens ansträngda ekonomiska situation. Det är en skatt som infördes år 2000 och 

sedan dess höjts tre gånger (Energikommissionen, 2016). Dock presenterades i 

Ramöverenskommelsen 2016 att potentiellt ta bort effektskatten för kärnkraft. Det ska ske över 

en tvåårsperiod med start år 2017. Det nya läget för kärnkraften utan effektskatt skulle kunna 

ge sänkta OPEX med ca 7-8 öre. Det skulle kunna ge kärnkraften lönsamhet tidigare än 

beräknat. Dock är det för vidare drift av dagens reaktorer. Det innebär stora kostnader för att 

bygga nya reaktorer efter att den beräknade tekniska livslängden om 60 år uppnåtts. 

Nyproduktion av kärnkraft 

Data i tabell 5 är hämtad från Elforsk 2014 och innehåller de olika kostnadsposterna för 

uppförande av ny kärnkraft i enheten öre per kWh. 
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Tabell 5. Figuren visar ungefärliga kostnader för uppförande av ny kärnkraft (Elforsk, 2014). 

	 Värde	 Enhet	

Produktion	 	  

Elproduktion	 12	616	 GWh/år	

Kostnader	 	  

Kapitalkostnad	 38,2	 öre/kWh	

DoU-kostnad	 11	 öre/kWh	

Bränslekostnad	 4,3	 öre/kWh	

Reinvestering	 0,6	 öre/kWh	

Skatter	och	avgifter	 5,7	 öre/kWh	

Resultat	 	  

Elproduktionskostnad	utan	styrmedel	 54	 öre/kWh	

Elproduktionskostnad	med	styrmedel	 60	 öre/kWh	

 

För att illustrera kostnadsläget för nyproduktion av kärnkraft kombinerar jag 

Elproduktionskostnaden för ny kärnkraft från Elforsk 2014 med elprisscenarierna från 

Energimyndigheten 2017. Kalkylräntan här är satt till 6 % i linje med övriga 

energiproduktionsslag, men för kärnkraften kan den anses vara låg då tidshorisonten är mycket 

lång i kombination med potentiella risker och de höga kostnader eventuella olyckor medför 

(Elforsk, 2014). Det gör att rimliga produktionskostnader med stor sannolikhet kan överstiga 

detta. Så med det i åtanke förefaller 54 öre per kWh (utan effektskatt) vara en rimlig lägstanivå 

för elproduktion från ny kärnkraft. 

I figur 17 nedan kombinerar jag elproduktionskostanden för ny kärnkraft utan effektskatt från 

Elforsk 2014 (den gröna linjen) med Energimyndighetens fem elprisscenarier. 
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Figur 17. Visar produktionskostnaden för ny kärnkraft mot elprisscenarier från Energimyndigheten (Elforsk, 2014) 
(Energimyndigheten, 2017). 

Det förefaller som att det med rådande framtidsprojektioner av elpriset verkar vara svårt att 

finna lönsamhet på lång sikt. Det är enbart scenarierna med höga fossilpriser och EU-

kommissionens referensscenario som möjligtvis skulle kunna ge avkastning och först efter år 

2040. Men då investeringen görs på många decenniers sikt i kombination med att kalkylräntan 

mycket väl kan behövas höjas mot referensnivån i Figur 17 (kalkylränta 6 %), är det en högst 

osäker investering. Den enda anledningen till att kärnkraft byggs ut i Sverige skulle antagligen 

vara om incitament byggdes in för att stödja baskraftproduktionen alternativt om 

elcertifikatsystemet togs bort för förnybar elproduktion. 

6.4 Vindkraft 
Vindkraften har ökat mycket i produktionsandel de senaste åren och utgjorde år 2015 ca 10 % 

av elproduktionen, 16,6 TWh (Energimyndigheten, 2016). Vindkraften är en variabel 

energikälla och är därmed högst väderberoende. År 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige 

vilket är en stor anledning till den kraftiga utbyggnaden av vindkraft. Från en marginell andel 

av eltillförseln till ca 10 % på ungefär ett decennium. Vid början av år 2016 fanns det 3 233 

vindkraftverk i Sverige. Total installerad effekt var då 6 029 MW (Svensk Energi, 2016). IVA 

bedömer i sin rapport ”Sveriges framtida elproduktion” att på grund av Sveriges låga 
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befolkningsmängd och stora kuststräckor har landet en teknisk potential om produktion 

uppemot 160 TWh (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016). Siffran är dock ej 

realistisk utan att balanskraft eller lagringsmöjligheter avsevärt också byggs ut då Sveriges 

eltillförsel inte kan baseras enbart på vindkraft, men visar på den stora kapacitetspotential landet 

har för framtida utbyggnad. 

I Energikommissionens Promemoria 2016 beräknas vindkraften producera el ca 80-90 procent 

av tiden. Dock räknar man generellt med att vindkraften producerar el 3 000 – 3 500 

fullasttimmar. Fullasttimmar är den tid då vindkraftverken producerar med max effekt. De 80-

90 procenten i drifttid varierar kraftigt med output av el, vilket ger en beräknad produktionstid 

till full effekt om ca 35-40 procent av tiden. Elproduktionen från vindkraft är som högst på 

vinterhalvåret, oktober till mars, och utgör då ca 60-70 procent av den totala årliga 

elproduktionen. Mot ett genomsnittligt år varierar vinden ca plus minus 10 procent 

(Energikommissionen, 2016). 

Figur 18 visar tillförseln av el från vindkraft mellan åren 1993-2015. Det är en kraftig ökning 

till stor del driven av tillgången på elcertifikat. 

  

 

Figur 18. Eltillförsel från vindkraft i Sverige åren fram till år 2015 (Statistiska Centralbyrån B, 2016). 

Energikommissionens förslag för förnybar energi är enligt följande (Energikommissionen, 

2017): 

• Att utöka elcertifikatsystemet till 2030 med ytterligare 18 TWh. 

• Att slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft. 
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Bedömningen är att Sverige har mycket goda förutsättningar för att på sikt fortsätta vara 

nettoexportör av elenergi och ha goda förutsättningar för utbyggnad av förnybar energi. Det går 

att uppnå genom att effektivt använda vattenkraft och bioenergi som baskraft, sedan stor andel 

förnybar energi utöver. En förutsättning för det är då att minska eluppvärmning och istället 

främja och bygga ut fjärrvärmen för att klara effekttoppar under vinterhalvåret 

(Energikommissionen, 2017). 

Elcertifikatsystemet är en viktig förutsättning för utbyggnaden av förnybar energi. Systemet 

beräknas med dagens förslag kunna generera en utbyggnad av förnybar energi om ytterligare 

ca 33 TWh fram till år 2030 beräknat från produktionen från år 2012 (Energimyndigheten, 

Norges- vassdrags- og energidirektorat, 2016)(Ramöverenskommelse, 2016). Vindkraften 

kommer då spela en mycket stor roll i det svenska elsystemet. 

Vindkraft och solkraft har en så kallad negativ intjäningsförmåga eller värdefaktor. Det innebär 

att vid väderförhållanden då vind- och solenergi produceras som mest ökar utbudet på 

marknaden. Elpriset sjunker då till under medelnivå. När utbudet minskar och elproduktionen 

av kärnkraft, biokraft och vattenkraft istället tar fart producerar de till ett pris som ofta ligger 

över medelpriset. De har en så kallad positiv värdefaktor. I och med detta produceras el från 

variabla energikällor med dålig intjäningsförmåga och väderoberoende el med högre 

intjäningsförmåga. I exempelvis Tyskland utan samma regleringsmöjligheter med vattenkraft 

som i Norden, ger ca en procent penetration av vindkraftsel en procent lägre intäkt än 

genomsnittspriset på spotmarknaden. I och med vattenkraftens reglerande förmåga för den 

Nordiska marknaden kan denna värdefaktor vara ca 0,3 procent per penetrerad procent 

vindkraftsproduktion (Energikommissionen, 2016). 

Havsbaserad vindkraft har stor potential i Sverige då landet har långa kuststräckor. Det är 

elproduktion med hög effekttillgänglighet och kan dessutom byggas större utan att synas från 

land. Anläggningarna är mycket större, de kan vara på flera hundra MW och ansluts normalt 

direkt på stamnätet. Dock är anslutningskostnaderna mycket höga vilket skulle kunna 

underlättas med energikommissionens förslag om att slopa anslutningsavgifterna för 

havsbaserad vindkraft. Ett problem är att tekniken är dyrare vilket ofta bidrar till att producenter 

väljer billigare alternativ (Energikommissionen, 2017). Havsbaserad vindkraft står idag för en 

mycket liten andel av den totala effekten, ca 3,2 procent (Energikommissionen, 2016). 

6.4.1 Analys av vindkraftens intäkter och produktionskostnader idag och i framtiden 
Intäkterna för såld el från vindkraft är elpriset och kan även tilldelas elcertifikat. 

Kostnadsexemplen i avsnittet om vindkraftens intäkter och produktionskostnader idag är 
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hämtat från Energikommissionens Promemoria och begränsad till storskalig landbaserad 

vindkraftspark med en effekt om minst 100 kW (Energikommissionen, 2016). 

Figur 19 är hämtad från Energikommissionens Promemoria och illustrerar kostnadsposterna för 

tre olika exempelprojekt av vindkraftsparker mellan år 2010-2020. Man kan tydligt se hur 

kostnaden i öre per producerad kWh minskar med tiden. Dels på grund av ökad kapacitet i 

vindkraftverken och även minskad OPEX. Kostnadsexemplen presenteras med 4, 6 och 8 

procents kalkylränta. 

 

Figur 19. Figuren visar exempelprojekt för vindkraftsparker mellan åren 2010-2020. Kostnadsexemplen är i öre/kWh 
(Energikommissionen, 2016). 

Drift och underhåll 

En stor kostnadspost för uppförande av vindkraft är drift och underhåll och utgör ca 16 öre per 

kWh idag. Den innehåller till största delen posterna, service, annan DoU, nättariffer och 

arrende. Dessa kostnadsposter är svåra att påverka i någon större utsträckning och ny 

uppförande av vindkraft beräknas ha en drift- och underhållskostnad om ca 14-15 öre per kWh 

då på grund av att nya turbiner kan ge lägre kostnader (Energikommissionen, 2016). 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnaderna för vindkraft varierar stort, men för landbaserad storskalig vindkraft 

beräknas de till 38-56 öre per kWh då för befintlig produktion med investeringskostnad om 14 

miljoner kronor per MW installerad effekt. Det kostar ca 12 miljoner kronor per MW för 

installation av ny vindkraft vilket ger en kostnad om 37-49 öre per kWh. Det varierar med 

tidpunkten för idrifttagning och kapitalräntan (Energikommissionen, 2016). Man kan även se i 

figur 17 att kapitalkostnaden varierar mycket beroende på vilken kalkylränta som ansätts vid 

investeringen. 
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Elcertifikat 

Intäkterna från elcertifikat uppgick år 2015 till i genomsnitt 15 öre per kWh för vindkraft 

(Energikommissionen, 2016). 

Planeringsstöd för vindkraft 

För att öka möjligheterna för utbyggnad av vindkraft har regeringen avsatt 15 miljoner kronor 

för åren 2016-2019. Hittills har 84 miljoner fram till år 2015 använts för kommunerna att 

utarbeta översiktsplaner för vindkraft och öka beredskapen för utbyggnad. Enligt Boverket har 

finns det en planeringsberedskap för utbyggnad av vindkraft på över 100 TWh per år (Boverket, 

2016). 

Nedan presenteras kostnader för uppförande av ny elproduktion från vindkraft från Elforsks 

(2014) rapport ”El från nya och framtida anläggningar 2014”, se Tabell 6. 

Tabell 6. Tabellen visar typerna av vindkraftsparker vilka utgör grunden för kostnadsberäkningarna (Elforsk, 2014). 

 

  

 Antal verk Effekt per verk Total effekt Land/hav 

Vind Land 10 5 2 MW 10 MW Landbaserad 

Vind Land 150 50 3 MW 150 MW Landbaserad 

Vind Hav 144 40 3,6 MW 144 MW Havsbaserad 

Vind Hav 600 100 6 MW 600 MW Havsbaserad 
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Tabell 7. visar de olika kostnadsposterna för ny vindkraft enligt Elforsk 2014. 

Tabell 7. Visar kostnadsposterna för respektive vindkraftspark (Elforsk, 2014). 

 Vind Land 

10 

Vind Land 

150 

vind hav 

144 

vind hav 

600 

enhet 

Produktion      

Elproduktion 29 435 533 2200 GWh/år 

Kostnader      

Kapitalkostnad 36,8 37,2 61,1 56,9 Öre/kWh 

DoU-kostnad 14 14 18 18 Öre/kWh 

elcertifikat -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 Öre/kWh 

skatter och avgifter 0,4 0,4 0,4 0,4 Öre/kWh 

Resultat      

Elproduktionskostnad 

utan styrmedel 

51 51 79 75 Öre/kWh 

Elproduktionskostnad 

med styrmedel 

35 36 63 59 Öre/kWh 

 

Enligt Elforsk 2014 beräknas produktionskostnaderna för ny landbaserad vindkraft till ca 51 

öre per kWh utan elcertifikat och 35-36 öre per kWh med elcertifikat. De stora kostnadsposterna 

är även här kapitalkostnaden och kostnaden för drift och underhåll, i detta fall hela OPEX då 

inget bränsle eller andra kostnadsposter finns. 

Vindkraftens investeringskostnad är i detta fall högre än spotpriset på el och finns inte tillgång 

av elcertifikat är investeringar i landbaserad vindkraft mycket olönsam, ännu mer för 

havsbaserad vindkraft. För att estimera hur vindkraftens kostnader möjligtvis kan utvecklas i 

framtiden använder jag framtidsscenarier från Global Wind Energy Council (GWEC). GWEC 
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är ett internationellt handelsförbund för vindkraftsindustrin och ger årligen ut en rapport 

”Global Wind Energy Outlook” vilken beskriver hur vindkraftsmarknaden ser ut globalt. Från 

rapporten Global Wind Energy Outlook 2016 har jag hämtat GWECs antaganden kring hur 

kostnaden för ny vindkraft kommer utvecklas fram till år 2050 baserat på fyra olika scenarier, 

se Figur 20. 

 

Figur 20. Visar hur elproduktioonskostnaden för ny vindkraft beräknas sjunka från år 2013-2050 i €/kW (Global Wind 
Energy Council, 2017). 

Figur 18 illustrerar de fyra olika scenarier för prisutveckling för ny vindkraft som GWEC gör. 

Då utbyggnaden av vindkraft i världen är mycket stor idag och utbyggnaden i Sverige i 

jämförelse är försvinnande liten, antar jag att globala kostnader för utbyggnaden av vindkraft 

också påverkar den Svenska marknaden i samma utsträckning. Jag använder alltså trenden från 

GWEC 2017 och beräknar ett genomsnitt av produktionskostnaderna för 2013 och 2015 för 

nivån år 2014 (2013: 1952 €/kW och 2015: 1571 €/kW à 2014: 1582 €/kW). 

1582 €/kW representeras av 51 öre per kWh i Sverige år 2014 enligt Elforsk 2014. 

Jag beräknar sedan hur kostnaderna förändras utifrån de olika scenarierna enligt GWEC 2017. 

Jag använder enbart kostnaderna för landbaserad vindkraft då havsbaserad vindkraft är 

väsentligt mycket dyrare. 
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Tabell 8. Tabellen redovisar beräkningar av hur kostnaden för ny vindkraft kan förändras i Sverige fram till år 2050. Det är 
en kombination av kostandsförslag från Elforsk 2014 och kostnadsscenarier från GWEC 2017. 

GWEC	Scenarion	 2014	 2020	 2030	 2040	 2050	

New	Policies	Scenario	 51	 49,7	 47,2	 47,5	 47,4	
450	Scenario	 51	 50	 46	 45,7	 45,7	
Moderate	Scenario	 51	 49	 46,6	 45,4	 45,4	
Advanced	Scenario	 51	 46,8	 44,5	 42,8	 42,6	
MEAN	 51	 48,875	 46,075	 45,35	 45,275	

 

I Figur 21 illustrerar jag sedan detta samt ett beräknat medelvärde (MEAN) från de fyra 

scenarierna. 

 

Figur 21. Illustrerar hur priset för uppförande av ny vindkraft i Sverige kan tänkas se ut fram till år 2050 baserat på 
framtidsscenarier från GWEC 2017. 

I Figur 22 kombineras sedan medelvärden med elprisscenarier från Energimyndigheten  2017, 

för att generellt kunna estimera lönsamhet för landbaserad vindkraft. 
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Man ser tydligt i figur 22 hur viktigt elcertifikatsystemet är för utbyggnaden av vindkraft. Enligt 

Figur 22 kan lönsamhet för vindkraftsutbyggnad med elcertifikat ungefär uppnås i dagsläget. 

Dock är det stort gap upp till linjen utan elcertifikat. En investering i landbaserad vindkraft utan 

elcertifikat verkar därför inte kunna generera positiva marginaler förrän efter år 2030. Det är 

också då som ett potentiellt förlängt elcertifikatsystem beräknas avvecklas 

Energiöverenskommelsen 2016. Vid en sådan antagen utveckling vilken presenteras i Figur 20 

kan alltså elcertifikatsystemet göra vindkraftsutbyggnad lönsam fram tills 2030 där 

investeringarna istället beräknas kunna generera avkastning själva enligt de tre högre 

scenarierna. Vid ett läge med fortsatta låga elpriser enligt de två andra scenarierna kanske inte 

lönsamhet uppnås förrän ca år 2045. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2020 2030 2040 2050

ör
e/
kW

h

År

Referens	EU Höga	fossilpriser

Hög	BNP Lågt	Elpris

Lågt	Elpris+18TWh Mean-landbaserad	vindkraft	(ej	elcertifikat)

Mean-landbaserad	vindkraft	(elcertifikat	till	2030)

MEAN	(ej	elcertifikat)

MEAN	(elcertifikat till	2030)

Figur 22. Illustrerar estimerade genomsnittlig prisutveckling i öre/kWh för landbaserad vindkraft fram till år 2050 i kombination med 
Energimyndighetens prisscenarier på el. De två kurvorna för vindkraftsutbyggnad är angivna med och utan elcertifikat (röd respektive ljusblå). 
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6.5 Kraftvärme 
Kraftvärmeverk producerar både el och värme. Det kan antingen ske inom industrin eller i 

kraftvärmeverk drivna av avfallsförbränning eller biobränslen. 

År 2015 var tillförd elenergi från bränslebaserad elproduktion 13 TWh vilket var ca 8 % av 

totala tillförda elenergin i Sverige. Den största delen av den bränslebaserade elproduktionen 

sker i kraftvärmeverk vilka mestadels drivs av biobränslen. År 2013 stod biobränslen för 74 

procent av bränsleandelen. Resterande del är naturgas, kol och olja. Resterande delen av 

elproduktionen står den så kallade industriella kraftvärmen för. Det finns även elproduktion 

från oljekondenskraftverk och gasturbiner, men de används nästan enbart som reservkraft 

(Energimyndigheten, 2015). Hälften av den installerade kapaciteten idag är yngre än 20 år och 

en fjärdedel är äldre än 25 år (Energikommissionen, 2017). 

Utvinning av energi ur biomassa sker inom många områden och skogen som naturresurs 

konkurrerar med annan produktion. Potentialen för skogsråvara som energibränsle utgörs mest 

av GROT, grenar och toppar (Energikommissionen, 2017). Vi har nettotillväxt i svenska skogar 

idag (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016) och hög andel av skogen är också 

certifierad skogsmark, men då även skogarnas välstånd vägs in i miljömålet beräknas inte målet 

om levande skogar kunna nås till år 2020 (Energikommissionen, 2017). 

Förbränning av avfall är ett effektivt sätt att återvinna avfall. Man pratar om energiåtervinning 

vilket utgör det fjärde steget av fem i den så kallade avfallshierarkin. Avfallshierarkin är en 

grundläggande prioriteringsordning för lagstiftning och politik inom avfallsområdet 

(Naturvårdsverket, 2016). Det sista steget efter energiåtervinning är deponering. Sverige har 

hög andel av avfallet vilket energiåtervinns, men landet är också mycket bra på 

materialåtervinning jämfört med andra länder. Då materialåtervinning är högre upp i 

avfallshierarkin finns problem med så kallade inlåsningseffekter av att bygga in sig i ett 

beroende av energiåtervinning. Dock är det en stor energikälla och har potential för både 

elproduktion och fjärrvärme. Enligt energikommissionen är Sverige som har hög andel 

energiåtervinning också mycket bra på materialåtervinning vilket i så fall skulle kunna öppna 

möjligheterna för utökad elproduktion för avfallskraftvärme (Energikommissionen, 2017). 

Dock importerar Sverige en del av det brännbara avfallet från utlandet då bränsleåtgången vissa 

stunder är högre än tillgången. Enligt Naturvårdsverket har importmängden avfall till Sverige 

ökat till mer än det dubbla sedan 2009 (Naturvårdsverket, 2017). 
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År 2013 stod biobränslen för 128 TWh av energiproduktionen. Elproduktionen var då 14 TWh, 

värmeproduktionen 37 TWh, 55 TWh inom industrin och resterande är småskalig användning 

i bostäder och även transportsektorn (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016). 

Enligt IVA 2016 har kortsiktig potential för uttaget av biomassa möjlighet att öka med 35-45 

TWh utan att kunna konkurrera med annan jordbruks- och skogsproduktion. På 30-50 års sikt 

skulle potentialen från dagens nivå istället kunna öka med 55-70 TWh. IVA 2016 menar också 

att nettotillväxt i skogen och skulle virkesuttaget ur skogen öka skulle energiuttaget i form av 

restprodukter kunna öka med ytterligare 50 TWh per år. Bränsle för kraftvärme ställs då också 

mot alternativa användningsområden som exempelvis bränsleproduktion för transportsektorn 

och massaindustrin. 

Idag är verkningsgraden för elproduktion i ett kraftvärmeverk ca 25-28 procent. Det diskuteras 

en ny teknik som kallas top-spoolteknik vilket skulle kunna höja elverkningsgraden till ca 55 

procent (Energikommissionen, 2017). 

Enligt Energikommissionen skulle Sverige med dagens teknik genom att inkludera 

överskottsenergi från industrin kunna uppnå en elproduktion om ca 23 TWh el till skillnad från 

dagens nivå om ca 10-14 TWh. För att kunna öka kapaciteten till ca 40-60 TWh elenergi 

presenteras förslag om den tidigare nämnda top-spooltekniken och även en övergång från 

naturgas till biometan i dagens naturgaseldade kraftvärmeverk (Energikommissionen, 2017). 

Följande kapacitetpotentialer är hämtade från Energikommissionens rapport, ”Kraftsamling för 

framtidens energi”: 

• 11-23 TWh: Kapacitet i dagens anläggningar inkl. industrin. Driftstider 4 500h. 

• 23-30 TWh: Förlängd driftstid över året i dagens fjärrvärmesystem till 6 000h. 

• 30-40 TWh: Småskalig kraftvärme i mindre värmenät. Konvertering av naturgaseldade 

kraftverk till biogas. 

• 40-60 TWh: Ny teknik ersätter dagens kraftvärmeverk. Även nya anläggningar byggs i 

större system (Energikommissionen, 2017). 

6.5.1 Analys av kraftvärmens intäkter och produktionskostnader idag och i framtiden 
Intäkterna för kraftvärme är intäkter från försåld el, samt intäkter från försåld fjärrvärme. 

Biobränsleeldad kraftvärme, inklusive torv kan även tilldelas elcertifikat (Energimyndigheten, 

Norges- vassdrags- og energidirektorat, 2016). Avfallseldad kraftvärme erhåller en intäkt för 

bränslet (Energikommissionen, 2016). Om fler länder utvecklar avfallseldad kraftvärme skulle 
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kanske avfallsmängden istället bli ett problem. Det skulle hypotetiskt sett kanske hamna i en 

situation där avfallspriserna stiger och kanske utgör en utgift istället för intäkt. 

Då ett kraftvärmeverks första uppgift är att producera värme för fjärrvärmenätet kan 

elproduktion ses som en biprodukt. Det produceras bland annat för att sänka värmekostnaden 

och kan då påverka investeringsbeslut och driften av kraftvärmeverken. Det kan vara svårt att 

estimera kostnaden för el från kraftvärme då det ofta utgör en liten och varierande andel. 

Investeringskostnader och drift påverkas också av val av bränsle (Energikommissionen, 2016). 

Elproduktionen i kraftvärmeverk är för bas- och medellast och produktionen styrs normalt av 

värmelasten. Det kan då uppstå några problem. Dels anpassas inte elproduktionen efter hur 

elpriset varierar utan istället värmebehovet och skulle avfallseldning i större utsträckning 

producera el kan utbudet bli för stort under sommaren då avfallsanläggningar måste hantera 

vissa mängder för energiåtervinning (Energikommissionen, 2016). 

I Energikommissionens Promemoria 2016 presenteras elproduktionskostnader för bioeldad- 

och avfallseldad kraftvärme. Kostnaderna kan vara svåra att uppskatta, men enligt beräkningar 

som Sweco och Energiforsk har sammanställt till Energikommissionen uppskattas de rörliga 

kostnaderna till ca 20 öre per kWh. Inklusive drift- och underhåll beräknas kostnaderna till 25 

öre per kWh och minsta intäkt för lönsamhet för nyinvesteringar är ca 40 öre per kWh 

(Energikommissionen, 2016). 

Biobränsleeldad kraftvärme 

Figur 23 visar de olika kostnaderna vilka utgör produktionskostnaden för elkraft från bioeldad 

kraftvärme (Energikommissionen, 2016). 
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Figur 23. Figuren visar de olika kostnaderna för produktion av elenergi i bioeldade kraftvärmeverk. Bilden är hämtad från 
Energikommissionens Promemoria (Energikommissionen, 2016). 

 

Vad gäller OPEX är bränslekostnaden den absolut största kostnadsposten. Både DoU-fast och 

rörlig är svåra att påverka i någon större utsträckning och utgör totalt bara en liten del av hela 

produktionskostnaden. De två stora kostnadsposterna för biobränsleeldad kraftvärme är alltså 

bränslepriset och CAPEX. 

Det har kommit ett nytt industriemissionsdirektiv vilket skärper kraven för utsläpp från 

industrier och ställer krav om bästa möjliga miljöteknik (Nyberg, 2015). Det skulle möjligtvis 

kunna påverka CAPEX i längden. 

Vad gäller biobränslepriset är det mycket svårt att göra någon analys i dagsläget. Enligt källor 

jag använt (IVA 2016, Energikommissionen 2016, Energimyndigheten 2016) beräknas 

elproduktionen från biobränsleeldad kraftvärme öka mycket i framtiden och tillsammans med 

vindkraften vara de två viktigaste energikällorna att täcka upp effekttappet i takt med att 

kärnkraften avvecklas.  

Tabell 9 visar elproduktionskostnader från nya anläggningar från biobränsleeldad kraftvärme. 

Anläggningarna är i storleken 5 MW, 10 MW, 30 MW och 80 MW. 
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Tabell 9. Tabellen visar kostnadsposter för uppförande av ny elproduktion från biobränsleeldad kraftvärme (Elforsk, 2014). 

 5 MW 10 MW 30 MW 80 MW Enhet 

Produktion      

Elproduktion 24 48 144 384 GWh/år 

Värmeproduktion 88 138 391 932 GWh/år 

Kostnader      

Kapitalkostnad 105,7 86,8 68,1 55,1 öre/kWh 

DoU-kostnad 39,2 29,6 22 17,2 öre/kWh 

Bränslekostnad 89,7 73,8 70,7 64,7 öre/kWh 

Värmekreditering -119,2 -93,2 -88 -78,6 öre/kWh 

NOx-återbetalning -4,2 -3,5 -3,4 -3,1 öre/kWh 

Elcertifikat -14,4 -14,4 -14,4 -14,4 öre/kWh 

Skatter & avgifter 6,4 4,7 3,2 3 öre/kWh 

Resultat     öre/kWh 

Elproduktionskostnad 

utan styrmedel 

51 51 79 75 öre/kWh 

Elproduktionskostnad 

med styrmedel 

35 36 63 59 öre/kWh 

Beräknade produktionskostnader för el från biobränsleeldad kraftvärme skiljer stort mellan de 

olika anläggningarnas kapacitet. Produktionspriset är svårt att förutsäga då dels kostnaden för 

att bygga anläggningen primärt görs för värmeproduktion och då användningen av biobränslen 

antas öka kraftigt i flera olika sektorer kommer en potentiellt ökad konkurrens uppstå. I 

december 2012 publicerades en rapport från en forskargrupp i samarbete med EU-
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kommissionen vilket blev ett underlag för hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga 

biobränslen. Det föreslogs kriterier enligt följande kategorier: ”skydd av biologisk mångfald”, 

”hållbart skogsbruk” och ”CO2-reduktion” (Naturskyddsföreningen, 2014). Kraven på att 

uppnå dessa mål skulle mycket väl kunna påverka kostnadsbilden och lönsamheten för 

kraftvärme och en mer omfattande analys är nödvändig för att kunna göra dra några konkreta 

slutsatser.  

Avfallseldade värmekraftverk producerar mycket lite elenergi då majoriteten av produktionen 

är värme. Sådana kraftverk har höga drift- och underhållskostnader. Dock är bränslekostnaden 

istället en intäkt då de tar betalt för att ta emot avfallet. Beräkningar för att ändå täcka 

kapitalkostnaderna kräver intäkter över 25 öre per kWh. Figur 24 visar uppdelningen för 

produktionskostnaden av elenergi för avfallseldade värmekraftverk (Energikommissionen, 

2016). 

 

Figur 24. Figuren visar de olika kostnaderna för produktion av elenergi i avfallseldade kraftvärmeverk. Bilden är hämtad 
från Energikommissionens Promemoria (Energikommissionen, 2016). 

Då avfallseldade kraftvärmeverk byggs är det primära målet värmeförsörjning i fjärrvärmenät. 

Intäkterna för el kan då vara läger än genomsnitt vilket påverkar lönsamhet. Det är alltså mycket 

svårt att analysera intäkter och kostnader för elproduktion från avfallseldad kraftvärme. 
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6.6 Solkraft 
Den installerade effekten av solceller i Sverige vid starten av år 2016 var 127 MW 

(Energimyndigheten, 2016). Solceller omvandlar solenergi till elektrisk energi. Ytan på en 

solcell består av ett halvledarmaterial av kisel i olika utföranden (Energikommissionen, 2017). 

Idag produceras mycket liten andel av Sveriges elproduktion från solceller, men solenergi 

väntas få större utrymme i framtiden. 

Solceller producerar som mest el under sommarhalvåret, vilket ger den en motsatt 

produktionsprofil mot vindkraften. Vindkraftens största andel av produktionen sker under 

vinterhalvåret, ca 70 procent. 

Figur 25 är hämtad från energikommissionens rapport, ”Kraftsamling för framtidens energi” 

visar produktionsprofilerna för vindkraft och solkraft (Energikommissionen, 2017). 

 

Figur 25. Figuren visar de skilda produktionsprofilerna för vindkraft och solkraft angivet i procentuell fördelning per månad 
mellan åren 2013-2015. Bilden är hämtad från Energikommissionens rapport "Kraftsamling för framtidens energi" 
(Energikommissionen, 2017). 

Då produktionen av solkraft varierar med solinstrålning, både vinkel och soltid beräknas den 

årliga nettoproduktionen i Sverige till ca 800-1100 kWh per kW installerad eleffekt. 

Solinstrålningen beräknas variera +/- ca 10 procent mot ett medelår (Energikommissionen, 

2016). 

Solkraften som energikälla utgör knappt en procent av dagens elproduktion, dock är potentialen 

för utbyggnad stor med sjunkande produktionskostnader på solceller. Solkraft i liten skala tar 

ofta  inte någon ny mark i anspråk i någon vidare utsträckning då kan placeras väl exponerade 

mot solen på exempelvis tak. I större skala, till exempel en solcellspark, byggs de däremot ofta 

på mark. Det ger även privatpersoner möjlighet att integrera solkraft i energisystemet på privata 

fastigheter. Det öppnar möjligheter för så kallade ”micro grids” där el produceras och används 
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i fastigheten. Antingen lagras elenergin som produceras under dagen i batterier till kvällen, eller 

så leds överskottsel ut i elnätet, genererar en intäkt till producenten och som sedan kan köpa 

tillbaka el då användningen överstiger den egna produktionen. 

6.6.1 Analys av solkraftens intäkter och produktionskostnader idag och i framtiden 
Produktionskostnaderna för solkraft har minskat kraftigt de senaste åren och kostnaden 

beräknas fortsätta sjunka de kommande decennierna (Energikommissionen, 2016). 

I analysen använder jag data från Elforsk för kostnader för uppförande av solcellspark om 1 

MW. Då de övriga anläggningarna vilka Elforsk jämför med, 5 kW och 50 kW lämpar sig mer 

för småskalig elproduktion och privatbruk är en jämförelse med spotmarknaden ointressant då 

besparingen i investeringen i själva verket görs mot elpriset levererat till fastigheten från 

elbolag och därmed inkluderar andra skatter och avgifter. Men anläggningen om 1 MW antas 

installeras för elproduktion och leverans till elnätet. Intäkterna för solcellsparken är intäkten 

från spotmarknaden, därför är en jämförelse med prisscenarier även lämplig här. Solcellsparken 

är också berättigad till elcertifikat vilket också är inkluderat i beräkningen. 
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Tabell 10 nedan är hämtad från Elfrosk 2014 och visar elproduktionskostnaderna för tre olika 

solcellsanläggningar i storlekarna 5 kW, 50 kW och 1 MW. 

Tabell 10. Tabellen visar elproduktionskostnader från tre olika solcellsanläggningar (Elforsk, 2014). 

 5 kW 50 kW 1 MW Enhet 

Produktion     

Elproduktion 4,8 49 970 MWh/år 

Kostnader     

Kapitalkostnader 163 112,9 80,7 öre/kWh 

DoU-kostnad 0 8,3 9,3 öre/kWh 

Reinvestering 7,3 4,6 3,3 öre/kWh 

Elcertifikat -7,2 -14,5 -14,5 öre/kWh 

investeringsstöd -57 -39,5 0 öre/kWh 

Skatter & Avgifter 0 0 0,5 öre/kWh 

Resultat     

ELproduktionskostnad utan 

styrmedel 

170 126 93 öre/kWh 

Elproduktionskostnad med 

styrmedel 

106 72 79 öre/kWh 

Med data från Elforsk 2014 för solcellsparken om 1 MW har jag skapat ett diagram vilket visar 

kostnadsposterna för elproduktion från en solcellspark om 1 MW. 
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Figur 26. Figuren visar kostnadsposterna för elproduktion från solcellspark om 1 MW år 2014 (Elforsk, 2014). 

Man kan tydligt se att den absolut största kostnadsposten för solkraft är kapitalkostnaden vid 

investering. 

Drift och underhåll 

Då en solcellsanläggning inte har några rörliga delar minskar generellt underhållsbehov och 

kostnader. I de angivna småskaliga scenariot antas därför reinvestering i växelriktaren göras 

efter 15 år (Energikommissionen, 2016). 

Skatter och subventioner till solkraft 

Fastighetsskatt tas normalt inte ut då installation sker på befintliga villa- och industritak, men 

stora solcellsanläggningar kan beskattas med fastighetsskatt om ca 0,5 procent av 

taxeringsvärdet. Det ger en kostnad om ca 0,5 öre per kWh (Energikommissionen, 2016). 

Elcertifikat är möjligt att få, dock verkar detta system enbart utnyttjas av ca en tredjedel av 

installerad effekt som ansöker om elcertifikat. Det finns flera anledningar till det, men den 

ökade administration som hantering och sökning av elcertifikat innefattar är inte alltid lönsam. 

Det behövs även en godkänd elmätare som i inköpskostnad kan överstiga intäkterna från 

elcertifikaten (Energikommissionen, 2016). 

Kapitalkostnader 

Investeringskostnaden för ett färdigt system har sjunkit kraftigt senaste åren, från ca 60 000 kr 

per kW år 2010 till ca 16 000 kr per kW installerad effekt år 2013. Livslängden beräknas vara 
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25 år och kostar då ca 163 öre per kWh. De större anläggningarna kostar ca 14 000 kr per kW 

(Energikommissionen, 2016). 

För att analysera hur solcellsproduktionen kan tänkas utvecklas i framtiden använder jag data 

från rapporten ”Current and future cost of Photovoltaics” från Fraunhofer-Institute for Solar 

Energy Systems (2015). Där presenteras fyra olika scenarier för hur kostnaden för solceller kan 

tänkas förändras fram till år 2050 (Fraunhofer ISE, 2015). 

Figur 27 illustrerar prisutvecklingen för solceller för de fyra olika scenarierna från Fraunhofer 

2015. 

 

Figur 27. Figuren visar prisutvecklingen för solceller fram till år 2050 enligt fyra scenarier enligt Fraunhofer 2015. 

Jag går inte in i detalj på hur scenarierna är utformade, utan använder de olika kurvorna för att 

påvisa prisutvecklingstrenden och applicerar det i vårt svenska fall på solcellsparken om 1 MW 

från Elforsk 2014. Man kan se vilken enorm prisförändring som väntas på marknaden för 

solceller de kommande decennierna. Då näst intill hela investeringskostnaden för solceller är 

kapitalkostnaden antar jag att prisutvecklingen i framtiden i Sverige följer de globala trenderna. 

Jag ansätter värdet för år 2014: 995 EUR/kWp till 93 öre/kWh (svenska fallet) och beräknar 

sedan kostnaden i öre per kWh med samma prisförändringskvoter som MEAN-värdet från 

Fraunhofer 2015. Resultatet redovisas i tabell 12. 
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Tabell 11. Tabellen visar resultatet av anpassningen av svenska investeringskostnaden för en solcellspark om 1 MW  
(Elforsk, 2014) till  globala priserförändringar från Fraunhofer 2015. 

År Kostnad 1 MW (öre/kWh) Kostnad MEAN-EUR/kWp (Fraunhofer, 2015) 

2014 93 995 

2020 77 823 

2025 68 724 

2030 61 651 

2035 54 583 

2040 49 526 

2045 45 479 

2050 41 436 

För att illustrera hur lönsamheten för solcellsparker kan förändras i framtiden med förväntade 

intäkter från elpriset kombinerar jag investeringskostnaden fram till år 2050 med 

Energimyndighetens (2017) elprisscenarier i figur 28. 
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Figur 28. Figuren illustrerar produktionskostnaden för solkraft med och utan elertifikat. Elpriserna utgörs av prisscenarier 
från Energimyndigheten 2017. 

Man kan tydligt se hur olönsam en investering i en solcellspark är i dagsläget. Det finns dock 

stora osäkerheter. Dels varierar elproduktionen mycket beroende på geografisk placering och 

vinkel mot solen. I analysen använder Fraunhofer ISE en elproduktion om 1300 kWh/kWp. 

Målet är att skapa en generell bild av elproduktionen globalt. De antar också en ökning av 

livslängden till 30 år, år 2050. På grund av effektivitetsökningar, längre livslängd och 

skaleffekter i produktion av solceller beräknas investeringskostnaden sjunka kraftigt de 

kommande decennierna och verkar möjligtvis kunna ge avkastning utan stöd runt ca år 2040 

och framåt, beroende på elprisscenario Det är ungefär samtidigt som de sista 

kärnkraftsreaktorerna beräknas fasas ut och behovet av elproduktion kommer öka. 

6.7 Sammanfattning för lönsamhet i elproduktion 
Elproduktionen i Sverige omfattar bas- och reglerkraft  i form av vattenkraft, kärnkraft och 

kraftvärme även förnybar och variabel elproduktion i form av solkraft och vindkraft. Det krävs 

en mix av olika energikällor då de fyller olika funktion i elsystemet. Den installerade effekten 

ökar idag i samhället, men tillgängligheten då en stor del av ny elproduktion utgörs av 

intermittenta källor den samtidiga nedmonteringen av kärnkraft. Vattenkraften kan inte heller 
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utnyttja hela sin installerade effekt då vissa kraftverk ligger i samma vattendrag och 

vattentillgången varierar beroende på varandra (Energikommissionen, 2017). 

Kärnkraften minskar i andel i och med planerade stängningar av O1, O2, R1 och R2. Redan de 

närmaste åren beräknas total elproduktion minska kraftigt. Det är en andel nästan lika stor som 

vindkraften idag. Kärnkraften beräknas även fasas ut helt till år 2045. 

Stabil baskraft ersätts då med variabel elproduktion med begränsad tillgänglighet. Det minskar 

såväl leveranssäkerheten som svängmassan i systemet. För att motverka sådana här negativa 

förändringar behövs åtgärder vidtas. Då bland annat i form av ökad användarflexibilitet, 

syntetisk svängmassa och kanske utbyggnad av ytterligare planerbar elproduktion såsom 

vattenkraft och kraftvärme. 

Vattenkraften är ett av de mest lönsamma energislagen idag. I takt med att fastighetsskatten 

sänks till år 2020 kommer vattenkraften bli mycket konkurrenskraftig jämfört med andra 

energislag. Nybyggnation av vattenkraft där det är möjligt ser även det ut att ha bäst ekonomiska 

förutsättningar, framförallt om elcertifikat kan erhållas. 

Kraftvärmen är svår att analysera. Utbyggnad av kraftvärme sker ofta av behovet av utbyggnad 

av värmeproduktion då värmen står för mycket högre andel av energiproduktionen i många fall. 

Dock är kraftvärme mycket viktigt för framtiden för att täcka upp leveranssäkerheten och bidra 

med stabilitet i elsystemet när kärnkraften fasas ut. Kraftvärmen har också möjlighet att 

integrera elsystemet med fjärrvärmenätet vilket öppnar möjligheten att skapa en helhet och 

stabilitet i systemen. 

Vindkraften ser ut att kunna bli lönsam i dagsläget med elcertifikat och lönsamheten säkras mer 

på sikt i takt med att elpriset förväntas stiga. Den absolut största kostnadsposten för vindkraft 

är kapitalkostnaden vilken jag antar påverkas på global nivå varav scenarier för framtida globala 

kostnader för vindkraft har utgjort framtidstron. Vindkraften beräknas inte sjunka avsevärt 

mycket i produktionskostnad i framtiden vilket istället gör den beroende av elcertifikat till dess 

att investeringen kan klara sig på egna intäkter. Det har jag beräknat ske ca runt ca år 2030 

beroende på elprisscenario, det är ungefär samtidigt som elcertifikatsystemet är tänkt att fasas 

ut vilket kräver att investeringar kan stå på egna ben. 

Solkraft utgör en försvinnande liten del av svensk elproduktion idag, men det är en energikälla 

som ständigt byggs ut kraftigt. Produktionspriserna på solceller sjunker ständigt, i samband 

med effektivare paneler blir solenergi mer och mer lönsamt. Då kisel är jordskorpans vanligaste 

ämne öppnar sig stora möjligheter för solkraft. Solkraftens absolut största kostnadspost är även 
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den kapitalkostnaden och då priset på solceller påverkas på global nivå antar jag även här att 

kostnadsutvecklingen följer samma trend. Scenarier för pris av solceller utgör 

kostnadsminskningen vilket till skillnad från vindkraften beräknas sjunka kraftigt kommande 

decennier. Enligt min analys beräknas solcellsparker kunna generera avkastning utan 

ekonomiska stöd runt ca år 2040. 

Figur 29 sammanställer min beräknade förändring av investeringskostnaden för solkraftsparken 

om 1 MW och landbaserad vindkraft utan styrmedel. Den röda streckade linjen visar var i tiden 

de möter de övre elpriskurvorna från Energimyndigheten 2017. 

 

Figur 29. Figuren sammanfattar framtida beräknade investeringskostnader för solkraft och vindkraft utan ekonomiska 
styrmedel. 
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Tabell 12 visar en sammanställning av de olika elproduktionsslagen från analysen vad gäller 

produktionskapacitet idag, potential i framtiden och när i tiden min analys beräknar lönsamhet 

vid investering utan ekonomiska stöd. 

Tabell 12 Sammanställning av elproduktionsslag från analysen. 

Energislag Produktion idag Potential Beräknad lönsamhet 
utan ekonomiska stöd 

Vattenkraft 50-80 TWh/år. 
Varierar med våtår. 
Normalår 65 
TWh/år. 

Upp till 100 TWh/år vid 
utbyggnad av Nationalälvarna och 

vattendrag med särskilda 
bestämmelser 

Storskalig vattenkraft: 
Runt år 2025 Småskalig 
vattenkraft: Ser knappt 
lönsamt ut fram till år 

2050 

Kärnkraft 50-70 TWh/år Beräknas läggas ner efterhand 
som full teknisk livslängd uppnås 

alt. Återinvestering i befintliga 
reaktorer. Kapacitet överstiger 

därför aldrig dagens nivåer. 

Inte innan år 2040 

Vindkraft ca 17 TWh/år Stor potential, dock begränsas 
antagligen utbyggnaden till 

tillgången på elcertifikat som även 
tilldelas andra förnybara 

energikällor. 

Runt år 2030 beroende 
på elprisscenario 

Bioenergi 13-18 TWh/år På 30-50 års sikt kan potentialen 
öka med 55-70 TWh. Dock utsatt 
för konkurrens om bränsle för 
andra användningsområden 

Beror på olika faktorer. 
Bl.a. konkurrens av 

bränslen, och 
värmeproduktion. 

Solenergi 0,1 TWh/år Mycket stor potential när 
kostnader sjunker. Stora takytor 

etc att utnyttja. I kombination med 
batteri kan stabilitet uppnås i 

systemen. 

Skulle kunna uppnå 
ekonomisk lönsamhet 
runt år 2040 beroende 

på elprisscenario. 
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7 Diskussion 
Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. Låga elpriser begränsar 

investeringsklimatet i energiproduktion och trenden med låga elpriser ser ut att fortsätta i många 

år framöver oavsett framtidsscenario. Det kräver stor vilja och mycket arbete för att ställa om 

elsystemet i takt med avvecklingen av kärnkraften. Det svenska elsystemet är integrerat i en 

nordisk elmarknad med stor påverkan från andra länder i Europa. Integrationen mellan 

marknaderna är hög och ökar ständigt i takt med utbyggnad av fler kablar vilket ökar 

transmissionsförmågan mellan Norden och övriga Europa. Elhandeln i Sverige påverkas då i 

allt större utsträckning av vad som sker i andra delar av Europa. Hur vindkraften byggs ut i 

Tyskland, nedläggning av kärnkraft och driften av kol- och gaskraftverk. De svenska 

elmarknadspriserna påverkas i stor utsträckning av hur priset på koldioxid (utsläppsrätter) och 

kolpriset varierar då stor del av Europas elproduktion kommer från fossil energi. 

Energimyndighetens elprisscenarier vilka jag baserat framtidsutsikterna på presenterar fem 

olika scenarier för hur elpriset kan tänkas utvecklas de kommande decennierna baserat på olika 

antaganden. I de tre fall med högt elpris påverkas marknaden i stor utsträckning av priset på 

koldioxid och fossil energi, även hög ekonomisk tillväxt. De två elprisscenarier med låg 

utveckling förutsätter låg ekonomisk tillväxt och fortsatt låga priser på fossil energi och 

koldioxid. Dessa scenarier ger stora skillnader och osäkerhet för estimeringar av marginaler på 

framtida ny elproduktion. Då diskussionsklimatet idag går mot en global energiomställning, är 

låga priser på fossil energi destruktiva för utvecklingen. Det ger investeringar i förnybar 

variabel elproduktion svårare att gynnas av skaleffekter av ökad produktion vilket i slutändan 

ger högre kapitalkostnader av investeringar och lägger lock på utvecklingsmöjligheterna. 

Vid analys av dagens låga elpris och möjliga framtidsutsikter, i kombination med aktuella 

produktionskostnader är en subvention i form av elcertifikat en nödvändighet för att öka 

utbyggnaden av variabel elproduktion. I min analys syns då tydligt vikten av att hitta en lösning 

för att upprätthålla ett stabilt elcertifikatsystem med ordning och reda, där investerare i 

elproduktion kan känna sig säkra i sin roll utan att potentiell avkastning från investeringen 

kraftigt sjunker i takt med sjunkande elcertifikatspriser. Sådana utvecklingsscenarier för 

elcertifikatsystemet är fullt rimliga och i allra högsta grad aktuella och måste tas med i 

beräkningarna vid utformningen av systemet i framtiden. Jag finner det av min analys oerhört 

viktigt att förlänga elcertifikatsystemet, men hitta lösningar att stabilisera marknaden för 

certifikaten så en trygghet ingjuts i investerare och elproducenter. Det tror jag är en nyckel till 
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en blomstrande förnybar elproduktion i Sverige i takt med att andra delar av elsystemet såsom 

handel och transmission med andra länder i Europa och leveranssäkerhet i Sverige kan 

tillgodoses. 

7.1 Vattenkraft 
Vattenkraften står i Sverige idag för den största andelen elproduktion och framtiden är något 

osäker huruvida det kommer ske en utbyggnad eller ej. Vattenkraften har en reglerande funktion 

i elsystemet samtidigt som det är en stor andel av landets baskraft. Hot för vattenkraften idag 

är utvecklingen och resultatet av förnyelse av vattendomar. Granskningen av vattenkraftverken 

och de allt hårdare reglerna kan generera höga kostnader vilka minskar den redan ansträngda 

lönsamheten. Utbyggnad av ny vattenkraft är dock berättigad till elcertifikat vilket verkligen 

skulle kunna ge utbyggnaden av ny vattenkraft en chans. Enligt analysen och figur 13 och 14 

ser en investering i ny storskalig vattenkraft ut att kunna vara mycket lönsam på sikt. Inte bara 

med målet att öka elproduktionen i Sverige, utan också för att kunna öka stabiliteten och 

elsystemets reglerande förmåga. Dock ser investeringar i småskalig vattenkraft ut att bli dyrt 

och kräver en noga analys av det specifika fallet innan investeringsbeslut tas. 

En mycket stor kostnadspost för driften av vattenkraft är fastighetsskatten som ska sänkas från 

dagens höga nivå på 2,8 % av taxeringsvärdet till 0,5 %. Det är nödvändigt för att gynna 

vattenkraften som vår idag viktigaste produktionskälla och gör den också till en av de absolut 

mest konkurrenskraftiga. 

7.2 Kärnkraft 
Idag är läget för att efter uppfyllande av teknisk livslängd uppföra nya kärnkraftverk i Sverige 

svalt. Enligt Energiöverenskommelsen 2016 har avvecklingslagen avskaffats och kommer inte 

heller att införas i kombination med att det kan tillåtas nybyggnation av kärnkraft enbart på 

befintliga anläggningar och kommer i så fall begränsa antalet reaktorer till 10 stycken. Dock är 

kostnaderna för uppförande av ny kärnkraft mycket svåra att bedöma, lika så tidsplanen för 

uppförandet. Vid ett eventuellt uppförande av ny kärnkraft måste det tas med i beräkningarna, 

dels, några år för planering, ca 10-20 år för uppförandet och sedan en potentiell drifttid om ca 

60 år. Det ger ett tidsspann på upp mot 80-100 år. Då ska arbetet finansieras och förväntas ge 

avkastning under den tiden. De stora osäkerheter som omger ett sådant projekt är svåra att ta 

på. I Energimyndighetens (2017) fem scenarier antas inte att någon ny kärnkraft kommer 

byggas ut, utan dagens kapacitet kommer successivt behövas täckas upp med andra energislag 

efter att teknisk livslängd uppnåtts för respektive reaktor. Det antagandet stöds även av min 
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analys som med investeringskostnader i ny kärnkraft från Elforsk 2014 och elprisscenarierna 

från Energimyndigheten 2017, som inte alls verkar illustrera lönsamhet på sikt. Kärnkraften bör 

avregleras och utformningen av det nya elsystemet måste planeras utefter ett sådant fall. 

7.3 Vindkraft 
Vindkraften ökar explosionsartat runt om i världen och skaleffekter för produktionen kan pressa 

priserna i framtiden i kombination med effektökningar. Elproduktion från vindkraft har idag 

mycket svårt att generera avkastning enligt figur 20, men med elcertifikat skulle lönsamhet 

kunna nås i dagsläget. Utan elcertifikat beräknas vindkraften enligt figur 20 kunna generera 

avkastning från ca år 2030, det är då det nya elcertifikatsystemet är tänkt att upphöra. Om 

elpriserna istället fortsätter vara låga och kraftigt dämpas av ett icke fungerande 

utsläppsrättssystem tillsammans med låga kolpriser i Europa, ser utvecklingen för vindkraft 

även med elcertifikat ut att begränsas mycket. 

Situationen för havsbaserad vindkraft är däremot annorlunda. Enligt Elforsk 2014 beräknas 

uppförande av havsbaserad vindkraft till 75-79 öre per kWh utan elcertifikat. Det måste till en 

mycket stor förändring i prisbilden om lönsamhet ska kunna uppnås. Med den kostnadsbilden 

och det aktuella prisläget på el finns nästan inga incitament för uppförande av havsbaserad 

vindkraft. En mycket djup analys av varje enskilt fall måste göras vid uppförande för att inte 

landa i en långsiktigt olönsam investering. 

Enligt Energimyndigheten 2017 är vindkraft och bioenergi de två stora energislagen vilka 

kommer byggas ut för att täcka upp effektbortfallet när kärnkraften avvecklas. Samhället står 

också för andra utmaningar när vindkraften byggs ut. Ökande andel variabel elproduktion 

minskar stabiliteten i elsystemet och kommer därmed kräva andra åtgärder för att kunna öka 

leveranssäkerheten. 

7.4 Kraftvärme 
Elproduktion från kraftvärme står för en väsentlig andel av den svenska elproduktionen. 

Kraftvärmen från biobränslen kommer antagligen öka mycket i andel de kommande 

decennierna. Det är tillsammans med vindkraft de två stora energislagen som beräknas täcka 

upp kapacitetsförlusten i elsystemet i takt med att kärnkraften avvecklas. Det är däremot svårt 

att analysera exakta kostnader då det i många fall är i kombination med värmeproduktion. Enligt 

kostnadsanalysen från Elforsk 2014 ser det ut att vara lönsammare med mindre anläggningar, 

men utan att göra mer ingående analys är det svårt att säga mer om specifika fall. 
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Kraftvärme från avfall är etablerat idag, elproduktionen är däremot inte lika etablerad från 

avfallskraftvärmeverk. För att skapa stabilitet i elsystemet diskuteras vikten av bygga ut 

fjärrvärmenätet och samtidigt integrera det med elnätet. Hur överskottsel ska kunna producera 

värme, som sedan åter kan skapa el vid behov. Fjärrvärmenätet kan då fungera som ett 

gigantiskt underjordiskt batteri. Det finns dock några hinder med det. Jag är generellt för en fri 

marknad, för att då hindra utbyggnad av värmepumpar som på sikt i många fall är mycket 

ekonomiskt lönsamt för att istället få folk att koppla på sig på fjärrvärmenätet kan skapa 

problem. Hur man ska motivera för folk att istället välja fjärrvärme framför eldrivna 

värmepumpar kan bli problematiskt. Utbyggnad av fjärrvärmenätet kräver dessutom att 

bostadsområden i stor utsträckning faktiskt väljer fjärrvärme som värmekälla för att göra 

investeringarna lönsamma. Ett problem med ökad integration i fjärrvärmenätet är även 

inlåsningseffekter då man bygger ett stabilt energisystem kring bland annat avfallsförbränning 

och därmed kan hämma utvecklingen av materialåtervinning, vilket egentligen bör prioriteras 

före energiåtervinning enligt avfallshierarkin. Dock bör tilläggas att Sverige har hög andel 

materialåtervinning vilket kan tala för att mängden brännbart avfall kanske inte kommer minska 

i framtiden. 

7.5 Solkraft 
Idag står solkraft för en försvinnande liten andel av elproduktionen i Sverige, ca 0,1%. 

Samtidigt som solkraft är mycket dyrt, slår det igenom i allt högre grad. De tillgängliga stöden 

är viktiga för solkraften, samtidigt som elcertifikat inte alltid i längden är lönsam för små 

producenter då övriga omkostnader kopplade till certifikaten kan överstiga intäkten. 

En solcellspark är som min analys visar idag inte lönsam. Men det finns däremot ett intresse att 

investera i solkraft. Ett sätt att öka goodwill för energibolag och sprider budskap om sitt 

engagemang för att tillsammans driva omställningen till 100% förnybar elproduktion. 

Inställningen tror jag är rätt för att på sikt finna god lönsamhet i investeringarna. Det är viktigt 

att sprida engagemang och driv till folket. Då medvetenheten om elens ursprung ökar, ökar 

också incitamenten för energibolagen att genomföra förändringar. Tillsammans med 

solkraftens enorma spridning på global nivå kan jordens befolknings totala efterfrågan på 

solceller till slut driva ner produktionskostnaderna (genom skaleffekter) till en sådan nivå att 

det till och med är lönsamt på våra mer nordliga breddgrader. Jag tror att det är först då som 

explosionen i utbyggnad kommer ske. Enligt min analys är vi på god väg. 

Produktionskostnaden för solceller har redan sjunkit enormt de senaste åren och beräknas 

fortsätta kraftigt neråt fram till år 2050. Först efter ca år 2040 har jag beräknat att solceller kan 
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generera ekonomisk avkastning utan några former av ekonomiska stöd. Följer det den globala 

trenden enligt Fraunhofer 2015, tror jag att solkraften kommer få en betydande roll även i 

svensk elproduktion efter år 2040. 

7.6 Metoddiskussion 
Min metod för att uppnå resultaten präglas av stora osäkerheter. För att kunna erhålla en 

hanterbar data och överblickbar analys har jag generaliserat och sammanfattat många delar. 

Dels de ingående kostnadsposterna i analyserna har behövts kompromissas och sammanfattats. 

Mindre kostnadsförändringar och diskussioner kring dem har lämnats utanför för att göra plats 

för de faktorer som i största hand påverkar kostnadsbilden. Vad gäller kapitalkostnader för 

solkraft och vindkraft har medelvärden använts. Anledningen är att förenkla illustrationen av 

kostnadsutvecklingen. Det ger osäkerheter då scenarier från GWEC och Fraunhofer i de fallen 

är framtagna för att illustrera osäkerheter inom området. Att då enbart använda ett medelvärde 

ökar istället osäkerheten i analysen. Dock finner jag det lämpligt för att tydliggöra och påvisa 

den förändring i kapitalkostnad som beräknas ske. Jag ser däremot styrka i att använda scenarier 

från olika håll. Det öppnar upp för diskussion och påvisar den stora osäkerhet som finns vid 

analys av framtidens elpriser och kostnadskalkyler. För att fördjupa min analys skulle man 

kunna samarbeta med olika analysavdelningar inom marknadsutveckling på respektive område. 

För att på så sätt kunna ställa olika framtidstro mot varandra. Det skulle gissningsvis ge en 

bredare analys och även kunna öppna upp för djupare diskussioner. En fördjupning i marknaden 

för fossil energi skulle även kunna komplettera analysen då elprisscenarier för framtiden 

beräknas påverkas mycket av pris på fossil energi. Det är i sin tur en stor faktor för intäkten för 

elproducenter.  
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8 Slutsats 
För att öka investeringsviljan i det svenska elsystemet krävs ökade elpriser. I takt med den 

ökade integrationen med övriga Europa är det mycket viktigt att priserna på fossila bränslen 

fortsätter öka från dagens låga nivåer. Ett väl fungerande globalt handelssystem för 

utsläppsrätter krävs också. Tillsammans begränsas då lönsamheten i fossil elproduktion i övriga 

Europa och elpriserna pressas upp. I takt med att elpriserna ökar på grund av högre priser på 

fossil energi, ökar också investeringsviljan i förnybar elproduktion. 

I takt med att kärnkraften avvecklas i Sverige, då den inte anses lönsam att bygga ut på sikt, 

krävs en ökad kapacitet av vindkraft och bioenergi. Bioenergi är viktigt för att tillsammans med 

vattenkraften utgöra både reglerkraft och baskraft för att på så sätt stabilisera elsystemet. 

Utbyggnationen av transmissionsledningar med övriga Europa är också viktigt för att på så sätt 

kunna stabilisera elsystemen vid variationer i lokal, förnybar produktion. 

Elcertifikatsystemet anses ha misskötts de senaste åren vilket har genererat låga 

elcertifikatspriser och därmed lägre intäkter till elproducenter. Det påverkar producenterna 

negativt och investeringsviljan kan då avta. Till det visar min analys att i samtliga fall av 

förnybar elproduktion är elcertifikaten viktiga och kanske även avgörande för att gynna 

utbyggnaden. Det är också ett direkt krav på det svenska elsystemet då kapacitetsförluster om 

idag ca 35 % beräknas försvinna i takt med att kärnkraften fasas ut till år 2045. Genom att ta 

bort effektskatten för kärnkraft kommer dagens befintliga reaktorer få ökad intäkt vilket faktiskt 

ger incitament att fortsätta driften under hela livslängden. Det är avgörande då övrig kapacitet 

ska hinna byggas ut tills dess. 

Fastighetsskatten för vattenkraft beräknas också den minska kraftigt kommande åren, det 

kommer ge ett gynnsammare läge för utbyggnad och upprustning av befintlig vattenkraft. Det 

är mycket viktigt för att möta framtidens krav på reglerförmåga. 

Sammantaget ser investeringsmöjligheterna idag mycket ansträngda ut, men enligt olika 

elprisscenarier och förhoppningar om sänkta investeringskostnader i framtiden kan dessa 

kurvor mötas och de kommande decennierna ge en mycket mer gynnsam situation för 

investeringar i elproduktion. Det är ett måste om kärnkraften fasas ut fram till år 2045.  
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