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SAMMANFATTNING 

Att vi behöver göra något åt rådande miljösituationen är det få som tvekar på. Elbilar kommer mer 

och mer som ett alternativ till de konventionella fordonen och det satsas mycket på förnybara 

energikällor.  

Med en introduktion av elbilar i samhället kommer behovet av elenergi att öka. Inledningsvis 

kommer elbehovet endast påvekas marginellt och genom att ladda under nattetid när 

elkonsumtionen är låg kommer nuvarande produktion att räcka ända fram till att hälften av vår 

fordonsflotta är elektrifierad. När sedan antalet bilar ökar ytterligare krävs en förändring för att klara 

av det ökade behovet av elenergi. Med den potential våra förnybara energikällor har så visar denna 

rapport att det kommer klaras av gott och väl. Att köra våra elbilar på förnybar energi har också 

fördelen att utsläppen i princip blir lika med noll, vilket skapar mervärden. Elbilen blir inte renare än 

elen som den körs på är. 

Redan idag är en mycket stor del av vår elproduktion från förnybara energikällor. Vattenkraft står för 

ca 46 % av elproduktionen sett ur ett perspektiv på 11 år. Sedan finns ett planeringsmål att år 2020 

ska det produceras 30 TWh från vindkraft i Sverige (idag 2,5 TWh) vilket skulle räcka som energi till 

både alla våra bilar samt att exportera ”grön el” ut i Europa. 

ABSTRACT 

There are only a few people that hesitate on the fact that we need to do something about the 

current state of the environment. Electric cars are an upcoming alternative to conventional vehicles 

and a lot of money and effort is put in to renewable energy sources.  

With an introduction of electric cars in the community, the need of electrical energy will increase. 

Initially the electricity demand will be affected only marginally. By charging at night when electricity 

consumption is low the current production suffice until half of our vehicle fleet is electrified. When 

the number of electric cars increases further we need a change to cope with the growing need for 

electricity. This report shows that it will be managed well as there is a lot of potential in our 

renewable energy sources. To drive our electric cars on renewable energy also has the advantage 

that the emissions are basically equal to zero, which creates added value. The electric car is not 

cleaner than the electricity that it is running on.  

Already today, a very large proportion of our electricity comes from renewable energy sources. 

Hydropower accounts for about 46% of electricity from a perspective of 11 years. There is also a 

planning that by 2020, 30 TWh will be produced by wind power in Sweden (currently 2.5 TWh), which 

would be enough energy to both our cars and to export "green electricity" in Europe.  
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INLEDNING 

INTRODUKTION 
I dagens samhälle pratas det allt mer om vårt klimat och om hur det kommer bli i framtiden. Det 

pratas om koldioxidutsläpp, växthuseffekter och klimathot. Två stora frågor är hur vi ska transportera 

oss i framtiden samt hur vår energi ska produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. För att lösa 

detta problem sker det intensiv forskning kring alternativa drivmedel för våra fordon samt 

förnyelsebara energikällor så som vindkraft, solkraft, vattenkraft och vågkraft. 

ELBIL 

OLIKA TYPER AV ELBILAR 

När man pratar om elbilar finns det enligt J. Lööf (konferens & PowerPoint, 22 januari, 2010) några 

olika definitioner av elbil som brukar användas. Dessa är noga att hålla isär för att kunna göra en 

korrekt och rättviss jämförelse. Det som skiljer dem åt är till vilken grad de är elektrifierade. 

Besparningspotentialen i form av både bränsle och energi ökar med batterikapaciteten och styrkan i 

elmotorn. 

Figuren visar hur mycket bränsle olika typer av teknik kan spara vid blandad körning jämfört med de 

konventionella bensin- och dieselbilarna (elektricitet räknas i laddhybriderna och batteribilarna inte 

som bränsle). 

 

Figur 1 - Olika typer av elbilar (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/11/45/05c6423c.pdf 2010-02-18) 

Den ”vanliga bilen” drivs av en konventionell förbränningsmotor och är den absolut vanligaste bilen 

på våra gator, mer än 90 % av alla personbilar. Bilen finns som bensin- och diesel modell. För 
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dieselmodellen är den genomsnittligga totalverkningsgraden 17 %, om man avser från utvinning av 

olja till drivhjulen på bilen. Detta på grund av att mycket energi avges som värme. 

 

Figur 2– Totalverkningsgrad Dieselbilen (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/11/45/05c6423c.pdf 2010-02-18) 

Mikrohybriden är en utveckling av den ”vanliga bilen”. Kärnan i denna teknik är den särskilda 

startmotorn. Systemet gör det möjligt att med hjälp av en start- och stoppfunktion stänga av 

förbränningsmotorn när bilen står stilla, och när du sedan ska iväg igen så startar motorn snabbt och 

ljudlöst, detta sker helt automatiskt. Denna teknik passar särskilt bra vid stads- och 

distributionstrafik. Bränsleförbrukningen minskar med 3-10% och ljudemissionerna försvinner helt 

när bilen står still.  
(http://www2.mercedesbenz.se/content/sweden/mpc/mpc_sweden_website/sv/home_mpc/van/home/vans_world/sustai

nable_mobility/technologies/bluehybrid.html 2010-02-24) 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/11/45/05c6423c.pdf 2010-02-18) 

Mildhybriden har högeffektiva elmotorer som stöder förbränningsmotorn vid acceleration genom att 

extra effekt tillförs och en mer kraftfullare igångkörning. När bilen bromsas laddas sedan batteriet 

upp av den bromsenergi som uppstår. Tekniken lämpar sig väl i stadstrafik med många starter och 

stop. Tack vare att elmotorn bidrar med effekt vid acceleration och sedan laddas vid bromsning så 

minskar bränsleförbrukningen med 10-25%. (ibid.) 

Fullhybriden kan köras med enbart el vid igångkörning och lägre hastigheter. När man sedan kommer 

upp i hastighet så tar förbränningsmotorn över. Bilen laddas genom att en del av bromsenergin 

återförs till drivbatteriet när bilen bromsar. Genom att förbränningsmotorn får arbeta vid mer 

optimala arbetspunkter så kan verkningsgraden på motorn öka. Med denna teknik minskar 

bränsleförbrukningen med 20-40%. Totalverkningsgraden med alla omvandlingsförluster är från källa 

till hjul mellan 21-29%.(ibid.)  
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Figur 3 - Totalverkningsgrad Hybridbilen (Håkansson, 2007) 

Laddhybriden är som en fullhybrid, fast med ännu bättre förutsättningar för utsläppsfri körning. Här 

kan man köra på enbart eldrift och på så sätt ta bort bränsleförbrukningen helt. Det går även att välja 

att koppla in förbränningsmotorn vid körning av längre sträckor. Batterierna laddas från 

bromsenergin, men de går också ladda genom en extern strömkälla. Den totala verkningsgraden är 

den samma som fullhybriden vid förbränningsmotordrift och som elbilen vid eldrift. (ibid.) 

Elbilen, även kallad batteribilen, är en ren elbil utan förbränningsmotor. Bilens energikälla är 

batterierna och dessa laddas vid inbromsning och via en extern strömkälla. Totalverkningsgraden 

med alla omvandlingsförluster är från energikälla till hjul nästan 70 % med moderna batterier t.ex. 

litiumbatterier. (ibid.) 

 

Figur 4 – Totalverkningsgrad Elbilen (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/11/45/05c6423c.pdf 2010-02-18) 
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Figur 5 – Series hybrid electric drivetrain (Ehsani, M.; Yimin Gao; 
Miller, J.M. (Hybrid Electric Vehicles: Architecture and Motor Drives, 
2007, IEEE)  

ALTERNATIV INDELNING 

Det finns enligt Ehsani, M.; Yimin Gao; Miller, J.M. (Hybrid Electric Vehicles: Architecture and Motor 

Drives, 2007, IEEE) ett annat sätt att dela in hybridbilarna i. Detta är Series Hybrid Drivetrain, Parallell 

Hybrid Drivetrain och Series–Parallell Hybrid Drivetrain.  

Series Hybrid Drivetrain, utvecklades genom att man la till en liten förbränningsmotor och generator 

till den rena elbilen för att på så sätt kunna ladda batterierna och därmed öka räckvidden.  

Fördelarna förutom den ökade räckvidden är att: 1) förbränningsmotorn är frikopplad från drivhjulen 

och kan på så sätt köras på optimalt varvtal för ökad verkningsgrad, 2) endast en vridmomentkälla 

(elmotorn) till drivhjulen vilket förenklar varvtalsreglering, 3) högt vridmoment på elmotorn som gör 

växellåda inte behövs, och 4) enkel lösning.  

De nackdelar som tas upp med 

denna teknik är: 1) energiförluster 

vid energiomvandlingen (mekanisk 

från motorn till elektrisk genom 

generatorn och sedan till mekanisk 

igen till drivhjulen), 2) två elektriska 

maskiner behövs, generator och 

drivmotor, och 3) det krävs en stor 

drivmotor pga. att det är enda 

vridmomentkällan till drivhjulen. 

Serie hybriden används vanligtvis i 

tunga fordon såsom lastbilar, 

bussar militärfordon och lokomotiv. 

Den största anledningen till detta är 

att stora fordon har tillräckligt med 

utrymme för motor/genarator-systemet. 

Parallell Hybrid Drivetrain, en förbränningsmotor och en elmotor är båda parallellt mekaniskt 

kopplade till drivhjulen och kan på så sett förse dem med vridmoment. 

Fördelarna denna teknik har är: 1) både förbränningsmotorn och elmotorn bidrar med kraft till 

drivhjulen samt att ingen extra energiomvandling, med förluster, krävs och 2) kompakthet pga. inget 

behov av generator eller mindre drivmotor. En nackdel är att förbränningsmotorn inte kan operera i 

det optimala varvtalsområdet för ökad verkningsgrad. En annan nackdel är att det är ett komplext 

system som är svårt att kontrollera. 

På grund av sin kompakthet, parallell konfiguration, används detta i små fordon. De flesta elektriska 

personbilar använder denna konfiguration, såsom Honda Insight, Honda Civic, Ford Escape, etc. 
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Figur 7 – Series-parallel hybrid electric drivetrain 
(Ehsani, M.; Yimin Gao; Miller, J.M. (Hybrid Electric 
Vehicles: Architecture and Motor Drives, 2007, IEEE) 

 

Figur 6 – Parallel hybrid electric drivetrain (Ehsani, M.; Yimin Gao;  
Miller, J.M. (Hybrid Electric Vehicles: Architecture and Motor Drives, 2007, IEEE) 

Series–Parallell Hybrid Drivetrain, bilden nedan visar en typisk konfiguration av en serie- parallell 

drivlina som kan drivs med hjälp av både förbränningsmotorn och elmotorn tillsammans eller en av 

dem. Förbränningsmotorn kan bidra till framdrivningen men kan också bidra till laddning av 

batteribanken. 

När generatorn/motorns hastighet är negativ 

(motsatt riktning kontra vridmomentet) drivs 

den som en generator. Förbränningsmotorns 

effekt är då delad i två delar, en del som 

överförs till drivlinan och en del till generatorn. 

När generatorns hastighet är positiv bidrar 

generatorn/motorn med kraft till 

framdrivningen. När detta inträffar kan 

varvtalet på förbränningsmotorn justeras till 

den optimala regionen genom att kontrollera 

generatorns/motorns varvtal.  Den andra 

motorn som bidrar till framdrivningen är en 

elmotor. 

Serie- parallell hybriden kombinerar fördelarna 

som finns med serie- och parallelldrivlinor, 

enligt författarna. Men dock behövs en extra 

elmotor och planetväxel, som gör drivlinan något 

komplicerad. 

Denna teknik används främst i personbilar. Ett 

välkänt exempel på denna teknik är Toyota Prius. 
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FÖRDELAR RESPEKTIVE NACKDELAR MED ELBILEN 

Den största fördelen med elbilar är enligt J. Lööf (konferens, 22 januari, 2010) den låga miljöpåverkan 

genom att de är avgas- och bullerfria. Elmotorn är betydligt mer effektiv och tar vara på energin på 

ett bättre sätt vilket bl.a. ger lägre milkostnader och även servicekostnader. Han är också noga med 

att poängtera att Sverige har möjligheter att bli ett föregångsland när det gäller elbilar och att flera 

arbetstillfällen kan skapas genom inhemsk produktion. 

Det negativa med elbilar är enligt honom batterierna och dess livslängd. Hur ska batterierna tas om 

hand efter de tjänat bruk? En annan sak han tar upp är räckvidden för elbilen, det kommer krävas en 

förändring i samhället för att elbilen med dess räckvidd ska bli accepterad. Man måste också komma 

ihåg att elbilen inte blir renare än elen. Hur kommer elen produceras? Vattenkraft, vindkraft eller 

kolkraft. Slutligen så har elbilen en ganska hög investeringskostnad som måste beaktas. 

 Energieffektiva 

 Lägre klimatpåverkan 

 Avgas- och bullerfria (Bättre luftkvalitet) 

 Fler arbetstillfällen i Sverige (inhemsk produktion) 

 Lägre servicekostnader 

 Lägre milkostnad – elbil ca 1-2 kr/mil 
 

 Batterierna – miljöpåverkan (livslängd) 

 Räckvidd 

 Kolkraft på marginalen (inte grönare än elen) 

 Initialt ganska hög investeringskostnad 

ELBILENS UTVECKLING 

Enligt Situ (Electric Vehicle Development: The Past, Present & Future, 2009) har elbilen en lång 

historia, men han tycker att framtiden aldrig har sett så ljus ut för elbilar som det gör nu. 

Early development stage 

I början av 1900-talet var elbilen ett vanligt transportmedel och ersatte då häst och vagn. Elbilen låg 

långt före det bensindrivna fordonet i utvecklingen och dominerade fordonsregistreringen med 3 

gånger fler under slutet av 1920-talet till 1930. Fram till 1930 dominerade elektriska fordon men 

sedan tog bensindrivna fordon över. Anledningen till att detta skede var en allmän upptäckt av den 

då billiga energikällan olja. Detta medförde även att bensinfordon kunde börja massproduceras till en 

rimlig kostnad vilket gjorde att fordonet kunde bli tillgängligt för allmänheten. I och med att det var 

fler som börja använda bensinfordonet så öka också behovet av längre räckvidd och prestanda, vilket 

bensinfordonet uppfyllde. Följden av detta blev att efterfrågan av elfordon försvann och detta 

medförde att infrastrukturutvecklingen för elfordon stoppades samt utvecklingen av elfordon 

stagnerade. 

Midterm development (1930-1980) 

Produktionen och utvecklingen av elfordon minskade kraftigt under denna period. Dock så ökade 

intresset lite efter energikrisen på 1970-talet, men på grund av brist på infrastruktur, begränsad 

prestanda och statliga prioriteringar så minskade intresset snabbt igen. 
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Modern development 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet så utvecklades ett par olika elbilar av bl.a. GM, 

Ford, Toyota och Honda. Tyvärr blev denna trend kortvarig då de inte blev kommersiellt gångbara på 

grund av politik, problem med kostnaden för fordonet och säkerhetsproblem.  

Under 1999 och i början av 2000 utvecklades istället en ny typ av elbil fram från den ”rena” elbilen. 

Honda introducerade den första HEV (HybridElectricVehicle), Honda Insight för USA-marknaden, 

sedan presenterade Toyota Prius som blev en stor framgång och Ford kom med sin Escape SUV HEV. 

Under 2008 så stod HEV-försäljningen för 2,5 % av den totala försäljningsvolymen. 2009 kom Toyota, 

Honda och Ford med uppdaterade modeller där även bränsleeffektiviteten har förbättras på 

förbränningsmotorn.  

Future development 

Om bensinpriset fortsätter att stiga snabbt, i kombination med miljöhänsyn och samhällets 

uppmaning till socialt ansvar så kommer efterfrågan av elfordon öka.  

Chevrolet, Nissan och flera andra fordonstillverkare har elfordon på gång som kommer introduceras 

de kommande åren. 

Jämfört med tidigare elbilsepoker finns det ett par faktorer som talar för framgång denna gång: 

 Användaranpassad utveckling. Marknadsdrivna lösningar skapar alltid konkurrenskraftiga och 

attraktiva produkter till rimliga kostnader. 

 Pionjärer kommer leda och stödja utvecklingen. Olika utbildningsprogram finns som ger 

förståelse för elfordons fördelar, detta leder till ökad acceptans i samhället. 

 Diskussioner och utveckling av laddstationer och infrastruktur förs. Även olika affärsmodeller 

håller på att utforskas av industrin och regeringen. 

 Nya energilagringstekniker utvecklas inom litium som gör elfordon mer jämförbara med 

förbränningsfordons räckvidd och säkerhet. 

 Regeringen stöder utvecklingen (USA). Särskilda skattelättnader och bidrag kommer 

kompensera höga investeringskostnader. 

FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR 

Källan till följande avsnitt är boken Förnybar energi skriven av Göran Sidén 2009 om inget annat 

anges. 

För redan 500-100 tusen år sedan började förnybara energikällor att upptäckas. Då var det bioenergi, 

i form av trä till elden, som var den viktigaste energikällan och detta ända fram till mitten av 1900-

talet. Kolkraft fick en betydande roll i Sverige under slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet och 

efter det kom olja, som än idag är viktig. Dock minskade användningen av olja kraftigt under 

oljekrisen på 1970-talet. Oljan används framförallt som drivmedel till våra fordon idag. Vatten- och 

vindkraften har haft en viktig roll i historien när det gäller maskinella drifter, men har idag fått en allt 

mer viktig roll när det gäller elproduktion. 

Solen är skaparen till nästan all förnyelsebar energi. Genom strålning drivs våra solfångare och 

solceller, genom strålningsenergi förångas vatten som stiger uppåt och sedan kondenseras i molnen. 

Det kommer ner som regn, som blir till bäckar och älvar som vi kan utnyttja för vattenkraft. Strålning 

värmer upp jorden, som blir olika varm på olika platser, och temperaturskillnader ger 
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lufttryckskillnader som genererar vindar som orsakar vågor. Detta gör att vi kan använda vindkraft 

och vågkraft. Växternas energiinsamling, fotosyntesen, binder energi från solinstrålningen. 

Fotosyntesen är grunden för skogsbränslen och biodrivmedel som t.ex. biogas, rapsolja och etanol. 

Sveriges mål och ambitioner, om att uppfylla EU:s mål, (enligt Svensk Energi) är att produktionen från 

förnyelsebara energikällor ska öka från dagens knappt 40 % till 49 % år 2020. Svensk Energi bedömer 

att ca 25 TWh ny förnybar elproduktion måste till för att klara detta mål.  

VINDKRAFT 

Ett vindkraftvek fångar den rörelseenergi som luften har.  Det går dock inte utvinna all energi som 

finns i vinden, då luften då skulle stanna helt bakom verket. Man kan visa att utbytet blir som störst 

om vinden bromsas upp två tredjedelar och en tredje del av rörelseenergin finns kvar efter verket. 

Förhållandet kallas Betz' lag och är den maximala teoretiska effekten som ett vindkraftverk kan 

fånga. Dock så är den elektriska effekten lägre på grund av förluster som uppstår i överföring och 

omvandling t.ex. förluster i växellåda, lager, generator och strömriktare. De effektivaste verken 

brukar idag komma upp i nästan 50 procent, fast de flest ligger lägre. 

Vindkraft i Sverige 

I början utnyttjade man vindenergin för att driva väderkvarnar. Väderkvarnen kom till Sverige på 

1300-talet och fick en stor spridning. De användes framför allt till att mala säd, vattenpumpning och 

driva mindre arbetsredskap. Under slutet av 1800-talet fanns cirka 2000 väderkvarnar på Öland. 

Vindkraftverk började byggas i slutet av 1980-talet i Sverige. Verken var då i storlekarna 150 och 225 

kW. Idag är de flesta nya verk som sätts upp på 2-3 MW och med en rotordiameter på 70-90 meter. 

Planeringsmålet är att år 2020 ska det produceras 30 TWh från vindkraft, varav 20 TWh på land och 

10 TWh till havs. Hittills har utbyggnaden bestått av enstaka verk eller mindre grupper på land i 

kustnära områden, men ska vi klara målet krävs att utbyggnadstakten upptrappas kraftigt.  

Vindkraft i Världen 

De senaste åren har det skett en kraftig expansion i världen. Vid slutet av 2007 var över 94 000 MW 

installerad effekt och under de senaste 5 åren har vindkraft ökat med 25 procent per år. De med 

högst utbyggnads takt är USA, Spanien, Kina, Indien och Tyskland. Tyskland är det land med mest 

installerad vindkraft med 20 247 MW (2007) och Danmark är det land med störst andel vindkraft av 

den totala elproduktionen med 21 procent (2007). Prognosen för framtiden (år 2020) är att 12 

procent av världens tillförsel av energi kan kommer från vindkraft (Greenpeace, Wind force 12, 2005) 

och att 30 procent av EU-ländernas energi kan komma från vindkraft (Greenpeace, Sea Wind Europe, 

2007). 

SOLENERGI 

Solen är en förutsättning för liv på jorden och den energi som instrålas mot jordytan är 8 400 gånger 

större än mänsklighetens hela energiförbrukning. Med solceller kan vi fånga upp en del av den 

instrålning och skapa elektricitet. 

Solceller är en småskallig energiproduktion. En liten solcell som försörjer ett armbandsur kan ge en 

effekt på milliwatt medans de största modulerna ger blygsamma 180 watt. För att få högre effekt så 

är stora solkraftverk uppbyggda av tiotusentals moduler. En stor fördel med solceller är att energin 

kan produceras nära förbrukaren och på så sätt blir förlusterna små i överföringen. Solceller kan 

mycket väl bli grunden till ett nytt elsystem med decentraliserad energiproduktion med tusentals 
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producenter/konsumenter som köper och säljer sin energi. Elnätet kommer då agera som 

transportör, lager och reservkraftkälla när solen inte räcker till. 

En solcell är uppbyggd av överst en framkontakt som består av ett kontaktnät vars uppgift är att 

samla upp de laddningar som solens strålning bildar. Kontaktnätet är mycket tunt för att inte hindra 

fotonerna att nå underliggande skikt. Under nätet finns ett tunt skikt av n-kisel och under det finns 

ett tjockare lager av p-kisel. Underst finns ett metallskikt, en bottenkontakt, som samlar upp och 

leder bort laddningar från undersidan. En spänning uppstår över solcellen och en last som ska motta 

energin kopplas in mellan fram- och bakkontakten. Ett problem med solceller är behovet av kisel. 

Kisel i sig är ingen bristvara, men kislet måste genomgå en dyrbar renings- och förädlingsprocess. 

En solcell avger likström och ger en varierande effekt utefter hur mycket solen lyser. I områden där 

solen lyser mycket finns det således mer energi att hämta. Man kan antingen koppla in en last direkt 

till panelen som då endast kommer att drivas när solen skiner, eller så får man använda sig av 

batterier och en regulator för att på så sätt kunna lagra energin för att sedan använda den när man 

behöver. 

 

 

 

 

Vid en längre tid utan sol blir batterierna urladdade när energin i batterierna tar slut. Man kan också 

ibland vilja driva en AC-last. Detta kan lösas genom att man kompletterar systemet med ett kraftverk 

samt en växelriktare. Kraftverket kan drivas med ett biodrivmedel t.ex. rapsolja, RME eller etanol. 

 

 

 

 

 

 

Det vanligaste systemet är då solcellen är ansluten till nätet. Man kompletterar med en nätstyrd 

växelriktare som omvandlar likspänningen till nätets växelspänning. Det behövs också en elmätare 

som mäter in- och utgående ström. 

Regulator 

Batterier 

Figur 8 – Solcell med DC-last Figur 9 – System med batterier, regulator och DC-last 

Batterier 

Central med 

Regulator Växelriktare 

Figur 10 – Ett så kallat stand-alone system med reservkraftverk och växelriktare. 
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Solceller i Sverige 

I Sverige sker det forskning kring solceller och det bedrivs bl.a. ett projekt på Uppsala universitet och 

ett på KTH. Det sker även tillverkning av solceller i Sverige på flertalet platser. 

Under slutet av 2004 var den installerade solcellskapaciteten 4 MWp (megawatt toppeffekt) och den 

totala produktionen var 3 GWh. 

Solceller i Världen 

Av värdens befolkning saknar en fjärdedel (1,6 miljarder) elförsörjning. Ytterligare ett stort antal 

personer har bara tillgång till elenergi på begränsade tider. En orsak till att det är så många som är 

utan är att kostnaden att bygga ut elnäten är höga, och i många byar är elförbrukningen så låga att 

det finns inga pengar att tjäna för nätdistributörerna. Ett decentraliserat elsystem skulle kunna vara 

lösningen på detta problem. Genom att varje by har sitt eget solkraftverk skulle fler få tillgång till 

elektricitet som skulle öka deras levnadsstandard. 

VATTENKRAFT 

Genom att utnyttja energin i strömmande eller fallande vatten drivs vattenkraft. En turbin sätts i 

rörelse genom att vatten strömmar från en högre nivå till en lägre nivå. Turbinen i sin tur driver en 

generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. 

Vattenflöden och höjdskillnader i älvarna är en nödvändighet för vattenkraft ska fungera. Dock är de 

svenska älvarna relativt flacka, så älvar däms upp genom en dammbyggnad eller att vattnet 

transporteras i tunnlar, kanaler eller i rör till verket.  

Elektrisk energi måste produceras i samma ögonblick som elen används, då det är en extrem 

färskvara. Således är vattenkraft en mycket viktig kraftkälla som reglerkraft, då det går mycket lätt att 

reglera och öka produktionen. Det man gör är att intagsluckan regleras för att få önskad strömning av 

vattnet och på någon minut kan full produktion fås. Vattnet kan sparas i magasin för att sättas in när 

det behövs, dock måste oftast ett minsta vattenflöde hållas. Vattenfall är ett viktigt komplement till 

vindkraft då det fungerar som reglerkraft. 

I och med att man lagrar vattnet i dammar så kan vatten som skapar elenergi lagras. Vattnet rinner 

till på våren då snön smälter och under höstens regn, för att sedan användas när behovet är som 

störst under kalla vinterdagar. I Sverige kan vi lagra 33,8 TWh, vilket är ca en fjärdedel av vår årliga 

produktion. 

Vattenkraft är en förnybar energiform som inte ger utsläpp till luft eller vatten. Men vattenkraftverk 

medför ingrepp i naturen i form av översvämningar och torrläggningar som ändrar landskapsbilden 

och påverkar djur och natur. 

Växelriktare Elmätare in/ut 

Egenförbrukning 

Figur 11 – System för anslutning till nät 
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Vattenkraft i Sverige 

Innan kärnkraften kom användes vattenkraft som både baskraft och reglerkraft, men i och med 

kärnkraften blev baskraft så blev vattenkraften allt viktigare som reglerkraft. Främst krävs 

reglerkraften de första morgontimmarna kyliga vardagar på vintern, och lägst behov är helgnätter i 

juli. I medeltal används ungefär 16 000 MW viket innebär att mer än hälften av 

produktionskapaciteten normalt är nedreglerad eller avställd. 

Vattenkraft är idag vår näst största förnybara energikälla efter bioenergi. Av Sveriges totala 

energiproduktion kommer 14 procent från vattenkraft och av elproduktionen kommer cirka 45 

procent från vattenkraft. I värden svarar vattenkraft för 2,3 procent (2005) av den totala 

energianvändningen och 16,7 procent av elproduktionen. 

I Sverige fanns 2005 ungefär 2082 vattenkraftverk, av dem så stod 511 stycken för 97 % av den totala 

elproduktionen från vattenkraft. Under ett år med normala vattentillgångar producerar de Svenska 

vattenkraftverken ca 65 TWh. De fyra klart viktigaste älvarna är Lule älv, Ångermanälven/Faxälven, 

Indalsälven och Ume älv som står för över hälften av produktionen. 

Ur ekonomisk synvinkel finns en utbyggnadspotential för vattenkraft i Sverige på ca 27 TWh per år, 

dock har riksdagen beslutat att ytterligare utbyggnad bara får ske i mycket begränsad skala. 

Vattenkraft i Världen 

Vattenkraftproduktionen byggdes ut kraftigt fram till 1980-talet i Nordamerika och Europa, medans 

idag sker utbyggnad i främst Latinamerika och Asien. 

Efter utbyggnaden vid dammen Three Gorges Dam är Kina det land som har störst 

vattenkraftproduktion (2003) med 401 TWh vilket motsvarar 13,6% av världens produktion (2955 

TWh) från vattenkraft. Den nya utbyggnaden ger en produktion på nära 85 TWh per år, vilket är 

betydligt mer än Sveriges all vattenkraft. Sverige ligger på tionde plats med 2,4 % av världens 

produktion. 

VÅGKRAFT 

Att det finns kraft i vågor är känt för alla som någon gång varit vid havet. Men energiinnehållet 

varieras stort, men dock inte lika mycket som hos vinden. Man kan säga att vågenergin i en viss 

utsträckning är utjämnad vindenergi. Vågen påverkas under en lång sträcka av vinden och det ger en 

ackumulering. 

De nordligaste och sydligaste tempererade zonerna på jordklotet har de bästa områdena för 

vågkraft. Medeleffekten för vågor på ett par olika ställen är: 

Plats: Medeleffekt: (kW per meter vågfront) 

Östersjön 2-6 kW 
Västkusten 3-6 kW 
Nordsjön (utanför Danmark) 15 kW 
Nordsjön (utanför Norge) 50 kW 
Atlanten 60 kW (vid storm upp mot 1700kW) 

Den effekt som kan upptas av vågen beror på vågens höjd, hastighet, våglängd och vattnets densitet. 

Vågstorleken påverkas av vindhastigheten, avstånd som vinden kan påverka på vågen samt djup och 

bottentopografi. Man kan säga att vågorna rullar fram då vattnet har en cirkulerande rörelse i 
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vågorna. Kraftigast är vågrörelsen vid havsytan och avtar exponentiellt med djupet. När vågorna 

kommer in på grundare vatten bromsas rörelserna upp och energin förloras. Vågkraftverk bör därför 

placeras i områden med djupt vatten. 

I vågor finns både potentiell energi, vattnets massa mellan vågtopp och vågdal, och kinetisk energi, 

de cirkulerande rörelserna i vattnet, ofta jämt fördelat mellan de båda energiformerna. Olika 

vågkraftverk tar vara på de olika andelarna av energiformerna genom olika sätt. 

Exempel på olika anläggningar av vågkraftverk: 

 Svängande vattenpelare – En luftkammare med en öppning under vatten och en på toppen. När 

vattennivån förändras med vågorna påverkas luftvolymen och trycks ut i toppen genom en 

luftturbin. T.ex. Limpet 

 Översköljningsanläggningar – Vatten leds in i en reservoar på en högre nivå än havsytan, energin 

tas sedan upp med en låghöjdsturbin. T.ex. Wave dragon 

 Lyftande flytkroppar – Det kan vara bojar som driver linjärgeneratorer, t.ex. Boj med 

linjärgenerator. 

 Böjande rörelsefångare – Vågor får böja en struktur som pumpar hydraulolja, vilket driver en 

hydraulmotor och generator. T.ex. Pelamis (sjöormen) 

 Vridande/vippande rörelsefångare – Rörelsen som finns på botten får en platta i rörelse, 

varefter flödet omvandlas till elenergi. T.ex. Waveroller 

En stor utmaning med vågkraft är den svåra miljö som de verkar i. De ska klara en fuktig och salt 

atmosfär, som lätt leder till att svetsar spricker och förtöjning sliter sig. Även tidvattnet försvårar 

konstruktionen, framförallt vid strandplacerade anläggningar. 

En annan stor utmaning är att omvandla energin i vågorna till elenergi på ett effektivt sätt då vågorna 

varierar hela tiden i höjd, längd och hastighet. Sedan ska elenergin ”förflyttas” till land på ett säkert 

sätt.  

Vågkraft i Sverige och Världen 

I en artikel i tidningen Forskning & Framsteg skriver Håkan Borgström att hela Sveriges kustremsa skulle 

kunna bidra med 10-12 TWh per år, inkluderat vår del av Nordsjön.  

Flera projekt runt om i världen är under utvärdering, dock har många vågkraftprojekt havererat 

under hårda stormar. Ett projekt som drivs i Sverige är det som finns i Lysekil, där testar men ett 

koncept som går ut på en boj som flyter vid ytan och sedan en bottenplacerad linjärgenerator.  
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DATAINSAMLING 

FORDON 
Antal lätta konventionella fordon (<3,5 ton) i Sverige vid årsskiftet 2008-2009 var ca 4,6 miljoner 

enligt Miljöfordon. Ca 200 000 stycken var miljöfordon och av dem var nästan 13 800 elbilar eller 

elhybrider. 

Medelvärdet för koldioxidutsläpp för nyregistrerade personbilar år 2008 var 174 g/km i Sverige enligt 

Transportstyrelsen.  

För att ett fordon ska klassas som miljöfordon idag är gränsen 120 g CO2 per km enligt Vägverkets 

definition för miljöbil. 

Enligt Professor Lennart Josefson finns det ett förslag/lagstiftning på maxgränser på hur stora 

koldioxidutsläppen får vara för våra fordon. Han menar att år 2012 får koldioxidutsläppen max vara 

130 gram per km och motsvarande siffra för år 2020 är 95 gram per km.  

Den årliga körsträckan för ett lätt fordon var år 2008 1494 mil enligt Statistiska centralbyrån.  

ELBILENS ENERGIBEHOV 

Elbil Energibehov/10km 

Tesla 1) 1,1 kWh/10 km 

Think 2) 1,8 kWh/10km 

SAAB 9-3 Aero True Electric 3) 1,7 kWh/10km 

Volvo C30 Electric 4) 1,7 kWh/10km 

Fiat 500 EV 5) 1,5 kWh/10km 

Mitsubishi MIEV 6) 1,1 kWh/10km 

Citroën C-ZERO 7) 1,2 kWh/10km 

Renault Clio 8) 2,1 kWh/10km 

”Konverterad” Mercedes A-klass9)  2,3 kWh/10km 

Medelvärde: 1,6 kWh/10km 
Källa: 

1. http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php hämtat 2010-04-07 

2. http://www.thinkev.com/The-THINK-City/Specifications/Technical-data hämtat 2010-04-07 

3. Asplund, Christer; Electroengine, (konferens & PowerPoint, 22 januari, 2010) 

4. Järlebrant, Henrik; Volvo Cars Special Vehicles, (konferens & PowerPoint, 22 januari, 2010) 

5. http://www.evadapt.com/sv/products/ hämtat 2010-04-07 

6. Holm, Thomas; Mitsubishi, (konferens & PowerPoint, 22 januari, 2010) 

7. Armengol, Natalia: Citroën (konferens & PowerPoint, 22 januari, 2010) 

8. Larsson, Erik; Jakobsson, Robert; Magnusson; Lars E (medelvärde, e-post 2010-04-07) 

9. Jakobsson, Robert (e-post 2010-04-07) 
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ELENERGI 

DEN SVENSKA ELMARKNADEN 

De aktörer som den svenska elmarknaden består av kan delas i upp i följande (Svenska Kraftnät): 

 Elanvändare, de som tar ut el från nätet och konsumerar elen är allt från industrier till 

hushåll. För att kunna köpa el måste elanvändaren ha avtal med ett elhandelsföretag 

(elleverantör). 

 Elhandelsföretag, den aktör som handlar med el. De har flera roller, dels som elåterförsäljare 

och dels som balansansvarig. Som elåterförsäljare är de den som har tecknat leveransavtal 

med elanvändaren. Elen som kan köpas på Nord Pool (den nordiska elbörsen) eller direkt 

från en elproducent. Som balansansvarig innebär att företaget har ett ekonomiskt ansvar för 

att produktionen och förbrukningen av el alltid är i balans med företagets åtaganden. 

Elhandelsföretaget kan antingen själva ha balansansvaret eller köpa tjänsten från annat 

företag. 

 Elproducent. Anläggningarna där elen produceras ägs av en elproducent. Anläggningarna kan 

vara allt från stora elproducenter, så som vattenkraftvek och kärnkraftverk, till mindre 

anläggningar som vindkraftverk, vågkraftverk och solceller. 

 Nätägare, är de som ansvarar för att elenergin transporteras från produktionsanläggningen 

till elanvändaren. Detta sker via stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet transporterar 

elenergin från de stora elproducenterna till regionnäten. Regionnäten transporterar elen 

vidare till lokalnät och till elanvändare med stor elförbrukning t.ex. industrier. Lokalnäten 

distribuerar elen till hushåll, affärer, industrier m.m. inom ett visst område. 

 Systemansvarig, är Svenska Kraftnät då de driver och förvaltar stamnätet. Det innebär att de 

ser till att produktion/import motsvarar förbrukning/export i hela landet. De ser också till att 

nätet samverkar på ett säkert sätt.  

 

Figur 12 – Bilden visar hela kedjan. Det nedre flödet illustrerar den fysiska transporten av el 

och det övre flödet den finansiella relationen där el köps in och säljs vidare. 

källa: http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elmarknaden/ (2010-03-25) 
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ELPRISET 

I Sverige är elmarknaden avreglerad (Wizelius, 2007). Med en avreglerad elmarknad krävs att 

handeln med el och distribution av el skiljs åt och sköts av olika företag. En elkund har således i dag 

alltid två leverantörer, ett elförsäljningsbolag som säljer elenergi och ett nätföretag som distribuerar 

elen till kunden. Elpriset består av tre ungefär lika stora delar, 1) priset för elenergin 2) 

distributionskostnader och 3) skatter och moms. Av dessa tre delar gå priset för elenergin att påverka 

genom att välja ett annat elhandelsföretag medans de andra två delarna bara går att påverka indirekt 

genom att förbruka mindre elenergi. 

Motiveringen till avregleringen av elmarknaden är (Elpris.org - Kent Dahlstrand) att skapa konkurrens 

mellan olika kraftproducenter och elleverantörer för att på så sätt sänka priserna. Genom 

avregleringen skapas en ökad valfrihet att välja och på så sätt påverka energikostnaderna. 

Kent Dahlstrand påpekar att det som ytterst påverkar priset på elenergin är förhållandet utbud och 

efterfrågan. Utöver balansen mellan utbud och efterfrågan påverkar väder, hydrologi, konjunktur, 

utsläppsrätter, kol-, olja- och gaspriser. 

ELPRODUKTION 

 1999 2000 2001 2002 2003 

  TWh TWh TWh TWh TWh 

Vattenkraftverk        70,9            77,9            78,6            66,0            52,9     

Vindkraftverk          0,4              0,5              0,5              0,6              0,6     

Kärnkraftverk        70,2            54,8            69,2            65,6            65,5     

Övrig värmekraft          9,4              8,8              9,5            11,2            13,6     

Elproduktion totalt      150,9          142,0          157,8          143,4          132,6     

Import          8,5            18,3            11,1            20,1            24,3     

Export -     15,9     -     13,6     -     18,5     -     14,8     -     11,5     

Elanvändning inom landet      143,5          146,7          150,4          148,7          145,4     

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  TWh TWh TWh TWh TWh TWh 

Vattenkraftverk        60,1            72,0            61,1            65,6            68,4            65,2     

Vindkraftverk          0,9              0,9              1,0              1,4              2,0              2,5     

Kärnkraftverk        75,0            69,8            65,0            64,3            61,3            50,0     

Övrig värmekraft        12,9            12,3            13,3            13,7            14,3            15,9     

Elproduktion totalt      148,9          155,0          140,4          145,0          146,0          133,7     

Import        15,6            14,6            20,5            18,5            15,7            16,4     

Export -     17,7     -     22,0     -     14,4     -     17,1     -     17,6     -     11,7     

Elanvändning inom landet      146,8          147,6          146,5          146,3          144,0          138,4     

 

Källa: Svensk Energi 
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Elproduktion % av 
totala 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 % % % % % % % % % % % 

Vattenkraftverk 47,0 54,9 49,8 46,0 39,9 40,4 46,5 43,5 45,2 46,8 48,8 

Vindkraftverk 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,0 1,4 1,9 

Kärnkraftverk 46,5 38,6 43,9 45,7 49,4 50,4 45,0 46,3 44,3 42,0 37,4 

Övrig värmekraft 6,2 6,2 6,0 7,8 10,3 8,7 7,9 9,5 9,4 9,8 11,9 

Elproduktion totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: Svensk Energi 

SVERIGES EFFEKTSITUATION 

Timme 2010-03-24 
Onsdag 
MWh/h 

2010-03-25 
Torsdag 
MWh/h 

2010-03-26 
Fredag 
MWh/h 

00 - 01 16028 15791 16000 

01 - 02 15778 15648 15700 

02 - 03 15777 15600 15600 

03 - 04 15818 15627 15700 

04 - 05 16246 15879 15900 

05 - 06 16856 16576 16500 

06 - 07 18549 18107 18100 

07 - 08 20338 19658 19500 

08 - 09 20258 20038 19800 

09 - 10 19992 19456 19500 

10 - 11 20038 19600 19300 

11 -12 19808 19300 18900 

12 - 13 19644 18800 18400 

13 - 14 19297 18500 17900 

14 - 15 18933 18400 17600 

15 - 16 18663 18400 17400 

16 - 17 18753 18300 17200 

17 - 18 19016 18700 17600 

18 - 19 19689 19300 18300 

19 - 20 19949 19700 18500 

20 - 21 19198 19500 18000 

21 - 22 18570 18800 17200 

22 - 23 17496 17800 16500 

23 - 24 16482 16700 15600 

Källa: Svenska Kraftnät (den 5 april – 11 april 2010)  
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KOLDIOXIDUTSLÄPP 

Det finns olika sätt att uppskatta hur mycket koldioxid en kilowattimme el ger upphov till enligt 

Svensk Energi. Det finns inget enkelt svar då det går se på det i olika perspektiv. De vanligaste 

perspektiven är ett svenskt, ett nordiskt, miljögodkänd el och marginalelen. Alla ger mycket olika 

resultat.  

Om man undersöker saken ur ett svenskt perspektiv så utgår vi från den svenska elproduktionen, 

som i stort består av vattenkraft och kärnkraft som är helt koldioxidneutral. Endast en liten del av 

elproduktionen är från fossila bränslen som medför utsläpp. För ett normalår (elproduktion) så 

motsvarar 1 kWh el ca 20 gram koldioxid. Under ett ”torrår” (med liten tillgång till vatten i de svenska 

magasinen) täcker inte den svenska produktionen efterfrågan och det krävs då import från 

omvärlden. Vid måttlig import kan man räkna med att 1 kWh motsvarar ca 40 gram koldioxid. Under 

ett ”våtår” (med god tillgång till vatten i de svenska magasinen) exporterar vi el till omvärlden 

eftersom vi då har ett överskott av elenergi. Den elen är koldioxidfri (1kWh=0 gram CO2) och medför 

att koldioxidutsläppen i våra grannländer kan minskas.   

Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden, och man kan då se på det ur ett nordiskt 

perspektiv. Man utgår då från den nordiska elproduktionen, där 1 kWh i genomsnitt motsvarar 100 

gram utsläpp av koldioxid. Enligt rapporten Energiläget 2009 från Energimyndigheten så är 98 % av 

Norges elproduktion vattenkraft, i Danmark dominerar elproduktionen från konventionell värmekraft 

(81 %) och vindkraft (19 %) och i Finland står värmekraften för cirka 47 %, kärnkraft för 30 % och 

vattenkraft för 22 % av elproduktionen.  

Det är möjligt att köpa miljögodkänd el, så kalla certifierad el. Genom att köpa miljömärkt el från sitt 

elhandelsföretag så garanteras att elproduktionen är helt fri från koldioxidutsläpp. 

När man undersöker marginalelen så menar man den elproduktion som sker vid toppbelastning, när 

el måste importeras från t.ex. dansk kolkraft. Koldioxidutsläppen varierar då enligt Elforsk’s rapport, 

Miljövärdering av el, från 400-750 gram per kWh. 
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ANALYS 

FORDON 
Utifrån siffrorna från föregående kapitel kan det konstateras att det finns 4,4 miljoner lätta fordon 

(<3,5 ton) i Sverige och att den årliga medelkörsträckan per fordon är 14 940 km. Elbilens 

medelenergibehov är 1,6 kWh per mil. 

Om 10 % av våra fordon skulle drivas av elenergi så skulle det behövas 1,1 TWh, om 50 % av våra 

fordon skulle drivas med el så skulle det behövas 5,3 TWh och slutligen skulle det behövas 10,5 TWh 

för att driva alla våra fordon med elenergi.  

År Antal fordon Årlig körsträcka 
(km) 

10 % elbilar 
(TWh elenergi) 

50 % elbilar 
(TWh elenergi) 

100 % elbilar 
(TWh elenergi) 

2009        4 400 000                      14 940                               1,1                         5,3                        10,5     

 

ELBILENS KOLDIOXIDUTSLÄPP 

Elbilen blir aldrig renare än elen den körs på. Detta varierar mycket från land till land och Sverige har 

vi en mycket ren el då nästan hälften kommer från vattenkraft och drygt 35 % kommer från 

kärnkraft. 

Hur mycket koldioxidutsläppen blir per km (eldrift) beror på vilket perspektiv man tittar på. Svensk 

energi rekommenderar ett nordiskt synsätt och då blir CO2-utsläppen 16 gram per km. Detta värde är 

långt under det 2020-års gränsvärde på 95 gram. Även om elbilar drivas av ”marginalelen” så skulle 

CO2-utsläppen bli betydligt lägre än 2008-års medelvärde för nyregistrerade bilar. 

Koldioxidutsläpp per km 
Perspektiv: CO2/kWh CO2/km 

ett svenskt perspektiv 0-40 gram 0-6 gram 

ett nordiskt perspektiv 100 gram 16 gram 

miljögodkänd el 0 gram 0 gram 

marginalelen 400-750 gram 64-120 gram 

 

Medelvärde ny.reg. bilar 2008 174 gram 

Miljöfordon (Vägverket) 120 gram 

Gränsvärde 2012  
(förslag/lag för alla lätta fordon) 

130 gram 

Gränsvärde 2020  
(förslag/lag för alla lätta fordon) 

95 gram 
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ELENERGI 

SMARTA NÄT 

Idag produceras elen på några få stora anläggningar där flödet går åt ett håll, från producent till 

konsument. Det krävs en noggrann planering i hur mycket som ska produceras, då produktionen ska 

följa efterfrågan (Ny Teknik). 

  

 

Figur 13 – Det traditionella nätet och det smarta nätet (källa: Håkan Grefberg, Fortum, PowerPoint) 

Framtidens nät är enligt Ny Teknik Smarta nät. Nätet är uppbyggt av en central och lokal produktion. 

Kraftflödet går i flera riktningar och ibland är konsumenten också producent. Planeringen av driften 

kommer till större del baseras på information i realtid. En stor fördel är att produktionen kan 

decentraliseras i landet och på så sätt kommer elproduktionen närmare konsumenterna och 

nätförlusterna blir mindre. 

Enligt Fortum kommer smarta nät möjliggöra smarta 

hem och aktiv konsumtion. Det kommer i det 

framtida hemmet finnas mätning som ger full 

kontroll, vindkraft och solpaneler som producerar el 

för hushållens behov, laddning och lagring i plugin-

hybridens/elbilens batteri och det kommer finnas 

möjlighet att sälja extraenergi till energibolagen via 

elnätet. Detta kommer medföra till en effektiv 

energianvändning och aktiv konsumtion. 

 

Figur 14 - Det smarta hemmet källa: Fortum 

 

Det Traditionella nätet   Det Smarta nätet 
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ELPRODUKTION 

Elproduktionen i Sverige de senaste 10 åren har sett ut enligt diagrammet nedan. 

 
 

Enligt boken Förnybar energi och en artikel i tidningen Forskning & Framsteg finns det potential att 

öka Sveriges produktion från vindkraft, solenergi, vattenkraft och vågkraft med knappt 70 TWh på 

sikt.  

 

 

Av den el som produceras i Sverige har vi mycket förnybar energi. Detta då nästan hälften kommer 

från vattenkraft, och vindkraft kommer starkt växande. 
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Den totala skillnaden mellan importen och export var mellan åren 1999 till 2009 8,6 TWh import, 

eller i snitt 0,78 TWh per år (import). 

SVERIGES EFFEKTSITUATION 

Effektsituationen mellan kl 00.00 onsdagen den 24 mars 2010 och kl 24.00 fredagen 26 mars 2010 

kan ritas upp enligt diagrammet nedan. 

 
Figur 15 – Sveriges effektsituation under tre dagar. (MWh/h) 

Som synes är det störst energibehov på morgonen då många industrier startar produktionen samt på 

kvällen när många lagar mat och slår på TV:n.  
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HUR PÅVERKAS ENERGIBEHOVET 
Sveriges elanvändning under 2009 var 138 TWh, dock så har förbrukningen legat runt 146 TWh de 

senaste 11 åren. En anledning till 2009 års låga förbrukning kan vara lågkonjunkturen som påverkat 

samhället. 

Det skulle behövas 1,1 TWh om 10 % av Sveriges lätta fordon skulle vara elbilar, vilket är en ökning 

på drygt 0,7 % på den genomsnittliga förbrukningen 146 TWh. 

Om dessa 440 000 fordon (10 %) skulle laddas mellan 22:00 och 06:00 skulle det knappt märkas (se 

bild nedan). På bilden är de röda fälten i dalarna den extra elenergi som skulle behöva produceras. 

 

Figur 16 – 440 000 fordon (10 %) som laddas under natten. (MWh/h) 

 

Vid 50 % elbilar (2 200 000 fordon) skulle det behövas 5,3 TWh mer än idag, vilket skulle motsvara en 

ökning av produktionen på knappt 4 %. 

Behovet av elenergi om dessa 2,2 milj. fordon skulle laddas mellan 21:00 och 07:00 visas på bilden 

nedan. På bilden är de röda fälten den extra elenergi som skulle behöva produceras. 
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Figur 17 – 2 200 000 fordon (50 %) som laddas under natten. (MWh/h) 

 

Vid 100 % elbilar i samhället skulle det behövas 10,5 TWh extra elenergi. Detta betyder att vi behöver 

öka produktionen med drygt 7 % mot dagens 146 TWh. 

Om dessa bilar skulle laddas mellan 21:00 och 07:00 skulle det se ut enligt bild nedan. På bilden är de 

röda fälten den extra elenergi som skulle behöva produceras. 

 

Figur 18 – 4 400 000 fordon (100 %) som laddas under natten. (MWh/h) 
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Om man sprider ut laddningen under dygnets 24 timmar skulle förbrukningen se ut enligt nedan. 

 

Figur 19 – 4 400 000 fordon (100 %) som laddas under dygnets alla timmar. (MWh/h) 

 

Som synes på bilderna ovan kan det bli vissa problem om alla bilar i Sverige var elbilar. Dock så 

kommer det inte bli några problem i framtiden om planeringsmålen i Sverige uppfylls. Sveriges 

planeringsmål är att år 2020 ska det produceras 30 TWh vindkraft, mot dagens 2,5 TWH. Detta är en 

kraftig ökning och kommer gott att väl göra att vi klar av det ökade energibehovet. Det finns även 

potential att öka vattenkraft och vågkraft med nästan 40 TWh.  
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ALTERNATIV LÖSNING TILL ÖKAT ENERGIBEHOV - UTFASNING AV GLÖDLAMPOR 

Enligt Energimyndigheten så är belysning den enskilt största posten när det gäller användning av 

hushållsel. Av den energi dagens glödlampor behöver så blir knappt 10 % synligt ljus medan resten 

blir värme. Det finns en stor potential att spara energi vid en övergång till mer energieffektiva 

belysningskällor. Med anledning till detta har EU beslutat att alla glödlampor ska fasas ut med start 

september 2009. 

 September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor 
 September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor 
 September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor 
 September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 15 och 25 watts glödlampor 
 September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor 
 September 2016: Skärpta krav på halogenlampor 

I Sverige beräknas ett förbud mot glödlampor att spara 10 % av den el som används i ett hushåll 
vilket kommer medföra en minskning med 2 TWh per år i Sverige(ibid.). Om det också inom 
områdena kontor, skola & sjukhus; industri och vägbelysning skulle byttas belysning så skulle man 
totalt spara 5,9 TWh elenergi (Belysningsbranschen). 

Genom att bara byta ut 10 av hemmets mest använda glödlampor skulle man spara 500 kWh och 

istället kunna köra 3120 km elbil. Om istället alla glödlampor i våra hushåll skulle försvinna skulle 

elenergi räcka till att driva 19 % (drygt 830 000 st.) av våra lätta fordon med eldrift och om även 

kontor, skola & sjukhus; industri och vägbelysning skulle bytta belysning så skulle den sparade 

elenergin räcka för att driva 56 % (nästan 2,5 milj.) av våra lätta fordons årliga behov. 

Byte till energieffektivare lampor i: Sparad energi räcker till: 

10 av hemmets mest använda glödlampor 3120 km eldrift 

Hushållen drygt 830 000 st. lätta fordon (19 %) (årligt behov) 

Kontor, skola, sjukhus, industri, 
vägbelysning och hushåll 

knappt 2,5 milj. lätta fordon (56 %) (årligt behov) 
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SLUTSATS 
Hur kommer elbilar och förnybara energikällor påverka vår framtida elproduktion? 

Elbilens framtid ser ljusare ut än på många år. De flesta fordonstillverkarna har någon elbil som är på 

väg ut på marknaden och elbilen får allt mer fokus i samhället. Även hur vi ska producera vår 

framtida energi diskuteras allt mer. Grunden till dessa två stora framtida förändringar är att oljan är 

en bristvara och att vi insett att vår miljö blir lidande med vår nuvarande livsstil. 

Elbilens stora fördel jämfört med den konventionella bilen är verkningsgraden. Elbilen tar vara på 

tillförd energi på ett mer effektivt sätt och på så sätt behövs mindre energi. I dag krävs det energi 

från olja för att driva våra fordon, men med en helt elektrifierad fordonsflotta (fordon under 3,5 ton) 

skulle det krävas 10,5 TWh elenergi. 

Den ökning av elenergi som skulle erfordras vid en ökning av elbilar upp till 50 % av dagen lätta 

fordon skulle vi idag i princip klara av utan problem, om man laddar på nätterna för att jämna ut 

effekttopparna. Det skulle vid 50 % elfordon krävas en ökning på 4 % vilket motsvarar 5,3 TWh. 

Vid 100 % elfordon (<3,5 ton) skulle det behövas en produktions ökning på 7 % vilket motsvarar 10,5 

TWh elenergi. Med åtanke i hur många år detta skulle ta att bytta ut alla fordon och de planeringsmål 

som finns för vindkraft (år 2020: 30 TWh vindkraft) så anses de ökade kraven att uppfyllas såvida vi 

fölföljer utsatta mål. 

För att jämna ut effekttopparna så skulle det vara bra om man i första hand försökte ladda under 

nätterna. De skulle kunna motiveras genom ett lägre elpris under de perioder som det finns 

överkapacitet i nätet. 

Det finns potential att bygga ut vattenkraften med 27 TWh och vågkraften med ytterligare 10-12 

TWh. Om detta tillsammans med planeringsmålen för vindkraft uppfylls så kan vi åka vår produktion 

med nästan 70 TWh med elenergi från enbart förnybara energikällor. 

Det överskott en ökad produktion från förnybara energikällor skulle medföra att vi kan minska 

importen och även öka exporten av grön el ut i Europa. 

En stor fördel med att köra elbilen på förnybar energi är att utsläppen av koldioxid blir noll. Med 

dagens vinkraftsproduktion skulle det räcka till att driva 25 % av våra lätta fordon utan 

koldioxidutsläpp. 
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